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Manfred Arnold

La granda Kartago 
trifoje militis...

La demando, ĉu la homaro sukcesos fo- 
rigi danĝeron de milito ĉion nuligantan, 
konservi la pacon en la mondo kaj veni 
al stato de racio, de kompreno kaj de 
pacema kunlaboro - tio estas demando, 
kiu pleje emocias la plej grandan parton 
de la homoj sur nia tero. La kaŭzo de tio 
estas antaŭ ĉio la armado akcelata de la 
regantaj rondoj en Usono kaj ilia provo, 
per faktoj jam ne ŝanĝeblaj, per lokigo 
de novaj mortarmiloj en Eŭropo ĉantaĝi 
la socialisman ŝtataron kaj restarigi 
siajn poziciojn en la mondo perdiĝin- 
tajn. Milito kaj paco, estas ligitaj unu 
Kun la alia kaj samtempe sin reciproke 
esceptantaj antagonismoj kiel fajro kaj 
akvo, kiel morto kaj vivo aŭ kiel neniigo 
kaj kreado. Sen la kono pri milito ne ek- 
zistus imago, kio estas paco. Nur per la 
travivajo de militoj, kun iliaj kruelaĵoj, 
la homoj konsciiĝas pri la signifo de la 
vorto «paco", nur per tio ili estas stimu- 
lataj, en la intereso de sia vivo agi kon- 
traŭ la milito.
La milito - kaj kun tio ankaŭ la kons- 
tanta sopiro de la homoj al daŭrema paco 
- preskaŭ aĝas kiel la homaro mem. «La 
milito" skribis Jean de la Bruyere meze 
de 17-a jarcento, „havas la dignon de 
1'maljuneco; milito ekzistis en ĉiuj tem- 
poj: ĉiam ĝi alportis al la mondo vidvi- 
nojn kaj georfojn, rabis al familioj la 
heredantojn kaj pereigis fratojn en ba- 
taloj."
Vere ekzistis dum la historio de 1'homaro 
apenaŭ unu tago, kiam ne ie en la mondo 
du aŭ pluraj triboj, popoloj aŭ nacioj ba- 
talis unu kontraŭ la alia. De kie devenas 
la milito? Ĉu ĝi estas naturleĝo, kiu re- 
zultas el la dispozicio de l'homo, tiel ke 
la milito estas ligita al la ekzistado de 
homoj? ĉu la homo kunportis tendencon 
al neniigo de pli malfortaj pro la kon- 
servo de la propra vivo el la animala 
regno, el kiu li ja evoluis kaj en kiu re- 
gas tiaj leĝoj? La germana poeto Johan- 
nes R. Becher skribis pri tio: „La milito 

por ni ne estas neevitebla naturneceso, 
ne estas destino, al kiu oni devas submeti 
sin kaj kiu ekzistas ekstere de la povo. 
kaj de la determinebleco de 1'homoj. La 
kaŭzo de la milito kiel historia fenomeno 
eĉ ne havas siajn radikojn en la malbon- 
farema naturo de 1'homo aŭ en malbona 
politiko de registaroj, sed en la fendiĝo 
de la socio en klasoj, en ekspluatantoj 
kaj ekspluatatoj." Sed la fendiĝo de la 
socio en klasoj estas en konekso kun 
ekesto de privata propraĵo je produkta- 
daj rimedoj. Romain Rolland skribis: 
„La milito nur estas unu inter la senfine 
multnombraj konsekvencoj, kiujn la en- 
konduko de la propraĵo kunportis en 
certa evoluperiodo." Nur kiam ekestis 
tiu-ĉi formo de propraĵo, ekzistis io, kion 
oni povis forpreni de alia. La milito sekve 
naskiĝis, kiam oni konstatis, ke oni kelk- 
foje povas riĉigi sin pli rapide perforte 
ol per pacema laboro. Tiel ankaŭ skribis 
la aŭtoro de «Vojaĝoj de Gulliver", Jona- 
than Swift: «Milito estas provo, perforte 
forpreni de aliaj parton de tio, kion ili 
posedas kaj kion ni mem deziras po- 
scdi!" Ke tia maniero ĉiam sukcesas, tio 
estas trompa opinio, kiun la konata aŭs- 
tra satiristo Karl Kraus tiel trafe formu- 
lis: «Milito unue estas la espero, ke oni 
prosperos pli bone, poste la atendo, ke 
la alia prosperos malpli bone, tiam la 
kontentiĝo, ke la alia ankaŭ ne prospe- 
ras pli bone kaj fine la surprizo, ke am- 
baŭ prosperis malpli bone." Pli proze la 
franca utopia socialisto Saint-Simon es- 
primis tiun penson: «Militoj, kio ajn po- 
vas esti iliaj celoj, damaĝas al la tuta 
homaro,- ili ankaŭ damaĝas al tiuj popo- 
loj, kiuj restas venkintoj."
Ankaŭ pri la krueleco kaj la sekvoj de 
militoj oni konsciis ĉiutempe. Multaj fa- 
maj personoj postlasis al ni pri tio siajn 
pensojn. Tre trafe ekzemple la franca fi- 
lozofo kaj verkisto Voltaire karakterizis 
la militojn: «Tiel, kiel la morto estas la 
plej granda korpa malbono, tiel la milito 

estas sendube la plej granda morala mal- 
bono. ĉi enhavas ĉiujn krimojn: kolum- 
niajn deklarojn, perfidajn kontraktojn, 
rabon, dezertigon, doloron kaj morton 
en ĉiu formo." Konataj ankaŭ estas certe 
la vortoj de la germana poeto Bertolt 
Brecht pri la ebla sorto de tiu, kiu mili- 
tas. En publika letero al la ‘germanaj ar- 
tistoj kaj verkistoj li skribis en la jaro 
1951: «La granda Kartago trifoje militis, 
ĉi ankoraŭ estis forta post la unua, an- 
koraŭ loĝebla post la dua. Ĝi jam ne 
estis trovebla post la tria."
De la sekvoj de milito pleje suferis tiuj. 
por kiuj ĝi neniam estis necesa: la gran- 
daj amasoj de la popoloj, la amaso de la 
simplaj homoj, la subprematoj kaj eks- 
pluatatoj. En la klasa socio ili estiŝ kaj 
estas manipulataj al malamikeco kon- 
traŭ la homoj de aliaj popoloj kaj estas 
pelataj al milito flanke de la regantaj 
klasoj, flanke de sklavoposedantoj, im- 
periestroj, reĝoj kaj aliaj feŭdaj sinjoroj, 
flanke de kapitalistoj kaj imperiistoj, 
kiuj ĉiam intencas pligrandigi siajn pro- 
praĵon kaj profiton. Por la amasoj de 
1'popolo la milito nur havas negativajn 
rezultojn. La multvojaĝinta germana 
verkisto Maximilian Scheer esprimis 
siajn pensojn tiel: «Estas la simpla homo, 
la tielnomata viro sur la strato, kiu plej 
kruele suferas en ĉiu milito. Li estas tiu, 
kiu aŭ lasas sin pasive peli en novan mal- 
feliĉon aŭ povas malhelpi la malfeliĉon." 
En tiu eldiro samtempe Scheer ankaŭ 
mencias la eliron.
Konsidere al la efikoj, kiujn perforto, 
neniigo kaj militoj ĉiutempe dum la ek- 
zistado de la homaro havas sur la amaso 
de simplaj homoj, oni povas kompreni, 
ke la sopiro al eterna paco estas tiom 
malnova kiel la milito mem. Tion atestas 
sennombraj dokumentoj konservitaj el 
ĉiuj sociepokoj de la homaro. Jam en 
unu el la plej malnovaj kulturaj doku- 
mentoj konataj al ni, en la Biblio, espri- 
miĝas la sopiro al paco. En ĝi ekzistas 2



tiaj konataj sentencoj kiel «Gloria in ex- 
celsis Deo et in terra pax hominibus bo- 
nae voluntatis." (Gloro estu al Dio en 
ĉielo kaj paco sur la tero al homoj kun 
bona volo) aŭ la eklezia saluto „Pax vo- 
biscum!" (Paco estu kun vi!). Ankaŭ la 
oleopalman branĉon kaj la kolombon 
kiel simbolojn de l'paco oni trovas jam 
en Libro Moseo. La elstara greka kome- 
dipoeto Aristofano en la 5-a kaj 4-a 
jarcentoj antaŭ nia erao pledis en siaj 
verkoj - interalie ĝuste en la Peloponeza 
milito - pasie por la paco. Konataj estas 
liaj dramoj „La paco" kaj «Lizistrata", en 
kiu la virinoj de ambaŭ partoj eldevigas 
pacon, rifuzantaj sin al siaj viroj. La 
roma verkisto kaj politikisto Cicero skri- 
bis: «Kiam ni meditas ĉion, kio estas de- 
zirinda kaj agrabla al popolo: ni trovos, 
ke nenio estas tiom populara kiom paco, 
harmonio kaj trankvileco." Kaj la itala 
poeto Petrarka skribis al la doĝo de Ve- 
necio: «Nur kiu antaŭe gustumis la ama- 
rajon de 1'milito, tiu povas aprezi la dol- 
ĉecon de l'paco." Friedrich Schiller, la 
granda germana poeto, skribis en la 
dramo „Wilhelm Teli": «Ne povas resti 
pace la plej pia, se tio ne plaĉas al naj- 
bar' malica!" La filozofo Emmanuel Kan t 
skribis kompletan libron kun la titolo 
„A1 eterna paco", en kiu li formulis sian 
malakcepton de l'milito kaj samtempe 
nomis la eternan pacon «taskon, kiu iom 
post iom estos solvita kaj seninterrompe 
proksimiĝos al ĝia celo." Sed la gvidanto 
de la prusa ĉefa stabo, Moldtke, diris al 
tio: «La eterna paco estas revo kaj eĉ ne 
bona!"
Cu estas vere, ke la daŭra paco nur estas 
revo de 1'homaro kaj nerealigebla? Kiam 
oni rigardas la nuntempan mondon, kiam 
oni rigardas Nikaragvon, Salvadoron, Li- 

. banon. Irakon aŭ Iranon, kiam oni kons- 
tatas, ke la arsenaloj en la mondo kons- 
tante kreskas, pli, kiam oni aŭdas pri 
ĉiam novaj kaj pli danĝeraj armiloj kaj 
eĉ pri militarigo de la kosmo, tiam oni ja 
povas kompreni, kial ankoraŭ multaj ho- 
moj kredas je neevitebleco de militoj. 
Kaj tamen ne estas tiel - kaj tio donas 
al ni povon por la batalo kontraŭ la mi- 
lito, por la paco, por malstreĉiĝo kaj mal- 
armado! Tio havas gravegajn kaŭzojn. 
Unue la milito estas infano de la klasaj 
antagonismoj, de la klasa socio kaj mal- 
aperos iutage kune kun la klasa socio, 
ĉar ... kie nenio ekzistas por ekspluati 
aŭ por regi, tie la milito perdis sian ek- 
zistorajton. Ja oni povus kontraŭdiri: 
«Kio estos ĝis tiam? Tio estas mallonga 
vojo kaj ne helpas nin hodiaŭ." Kontraŭ 
tio staras la dua gravega kaŭzo: la so- 
cialismo. Gi ja ne estas estonta revo, sed 
ekzistas reale ekde 67 jaroj kaj de tiam 
pluetendiĝis en la mondo, ekzistas en 
kvar kontinentoj kaj jam ne estas igno- 
rebla en la mondpolitiko kaŭze de sia 
potenco. La socialismo tial estas faktoro 
de 1'paco, ĉar ĝi estas sociordo sen klasaj 
antagonismoj kaj sen privata propraĵo 

je produktadaj rimedoj. Socialisma ŝtato 
ne bezonas militojn kaj konkerojn por 
sia ekzistado kaj sia evoluo. La potenco 
de ĝia evoluo baziĝas sur ĝi mem, sur la 
unueco kaj kreoforto de ĝiaj homoj, kiuj 
estas kolektivaj posedantoj de la pro- 
duktadaj rimedoj. Al plena utiligo de 
tiu-ĉi potenco ĝi bezonas pacon. En la 
«Komunista Manifesto" de Marks kaj 
Engels, de la kreintoj de 1'scienca socia- 
lismo, ili skribis: «Kune kun la antago- 
nismo de la klasoj interne de la nacio 
falas la malamika sinteno de la nacioj 
unu kontraŭ la alia." Tial socialismo kaj 
paco estas interligitaj kiel unuovaj ĝeme- 
loj. Tiel esprimis ankaŭ Karl Liebkneĥt 
dum granda pacmanifestado 1911 en 
Berlino: «La socialismo estas la paco. Ni 
ekbruligu la fajron de la milito kontraŭ 
la milito!" kaj Lenin, la fondinto de la 
unua socialisma ŝtato, skribis: «Ne estas 
dubo, ke ununure kaj sole la revolucio 
de 1'proletaro entute povas fini ĉiujn mi- 
litojn kaj sendube finos ilin." La unua 
ago de la juna socialisma ŝtato konse- 
kvence estis la Dekreto pri la paco.
Kiu vere konsciiĝas pri la konekso inter 
socialismo kaj paco, tiu ekkonos ĉiun 
specon de kalumnio pri la socialisma ŝta- 
taro aŭ sloganojn kiel la «minaco el la 
oriento". Tuttempe ekde la fondado de 
la unua socialisma ŝtato ne ekzistis mi- 
lito, kaŭzita de socialisma lando, dume 
la imperiismo en tiu-ĉi tempo «liveris" 
centojn da ekzemploj je perfortoj kaj 
militoj, inter ili du mondmilitojn! Ĉu la 
socialismo vere estas sufiĉe forta, por 
konservi la pacon spite la enormajn pe- 
nadojn de la imperiismo, pere de mili- 
tista forto retroturni la «radon de la his- 
torio"? En la jaro 1939 la tiam ununura 
socialisma ŝtato, Sovetunio, jam ne po- 
vis malebligi la militon, sed ... ĝi kapa- 
blis detrue venki la faŝisman agresinton 
kaj per tio komenci la ĝis nun plej lon- 
gan pacperiodon en Eŭropo. Alia ekzem- 
plo: la «malgrandaj" landoj Koreo kaj 
Vjetnamio sukcese kontraŭstaris al la 
barbaraj atakoj de la plej granda im- 
periisma ŝtato, de Usono.
Hodiaŭ la socialisma ŝtatano estas kon- 
sidcrinde pli granda ol 1939, armee mul- 
toble pli forta kaj hodiaŭ ekvivalenta al 
NATO-alianco. Sed ekzistas eĉ pluaj fak- 
toroj, kiuj devigas, la militavidulojn al 
pripensado:
Unue en la tuta mondo evoluis fortaj 
pacmovadoj, kiujn oni ne jam povas ne 
atenti. La jam menciita verkisto
M. Scheer skribis pri tio: «Se la simplaj 
homoj deklaras laŭte, aŭdeble kaj klare: 
ni ne deziras militon, tiam tiuj, kiuj pre- 
paras la militon, kiuj incitas ĝin, kiuj vo- 
las profiti je ĝi, ne povas fari militon." 
La pacmovado evoluis tiom sukcese, ĉar 
la homoj - speciale post la gigantaj de- 
zertigoj dum la dua mondmilito - finfine 
deziras trankvilecon, ĉar ili fariĝis kva- 
zaŭ militlacaj. La satiristo Kraus pri tio 
skribis en sia verko «En tiu-ĉi granda 

tempo": «Militlaca - tio estas la plej 
stulta inter ĉiuj vortoj, kiujn havas la 
tempo. Esti militlaca, tio estas laca de 
murdo, laca de rabo, laca de mensogo, 
laca de stulteco, laca de malsato, laca de 
malsano, laca de malpuraĵo, laca de ka- 
oso. ĉu oni iam estis freŝa kaj vigla de 
ĉiuj-ĉi? Militlaca oni devas esti ĉiam, 
sed ne post kiam, sed antaŭ ol oni ko- 
mencis militon."
Due: konsidere al la hodiaŭa situacio de 
la milittekniko estas publika sekreto, ke 
neniu - eĉ kiam li demagoge asertas tion 
- povas komenci militon sen tio, ke li 
mem profunde estos trafita. La amasoj 
de armiloj jam nun akumulitaj estas mul- 
toble pli grandaj ol estas necese por la 
neniigo de la tuta homaro. Tio stimulas 
al pripensado.
Kaj trie ekzistas interne de la danĝera 
NATO-bloko tre diferencaj opinoj - pli 
bone dirite inter Usono kaj ĝiaj eŭro- 
paj partneroj - pri la ŝancoj de milito. 
Jam simpla homo povas ekkoni, ke 
Usono spasme klopodas lokalizi eventua- 
lan militon en Eŭropo. Ĉu instruitaj poli- 
tikistoj pretervidas tiun-ĉi fakton? Ri- 
gardu la malakceptojn kaj prokrastojn 
en diversaj NATO-ŝtatoj je la realigo 
de la decido pri la raket-lokigado aŭ 
la multnombrajn kontakt-interparolojn 
flanke de okcidenteŭropaj registaroj kun 
reprezentantoj de socialismaj ŝtatoj! Tio 
memorigas pri saĝa sentenco de la aŭ- 
toro de «Donkiĥoto", Miguel de Cervan- 
tes-Saavedra: «Estas maltrafe, plenumi 
aferon per la glavo, kiam oni ankaŭ po- 
vas atingi ĝin per prudenteco kaj klar- 
vido."
Tiuj-ĉi ekzemploj montras, ke ne ekzistas 
kaŭzo pri pesimismo; sed . . . tiel longe, 
kiel la danĝero de l'milito ne estas pros- 
kribita definitive de nia tero, tiel longe, 
kiel ekzistas fortoj en la mondo, kiuj 
minacas aliajn, tiel longe oni ne rajtas 
ripozi aŭ atendi, kiel eble evoluos la 
aferoj! Kiam ĉiu homo nur iomete agas 
por la paco, tiam la tuto fariĝos lavango 
kontraŭ la milito. La germana verkisto 
Bernhard Kellermann iam skribis: «Kion 
la malamikoj de la homaro povas fari 
kontraŭ la postulo de la multcentaj milio- 
noj da homoj de 1'mondo pri vero kaj 
justeco, kontraŭ ilia batalo por la paco?" 
La formoj de la batalo por paco kom- 
preneble dependas de tio, kie oni vivas. 
En socialismaj landoj batalo por la paco 
signifas antaŭ ĉio batalo por la tutflanka 
plifortigo de la ŝtato, ĉar pro la analogio 
«socialismo - paco" plifortiĝas unu per 
la alia.
Miaopinie estas memkompreneble, ke 
esperantisto samtempe estas ano de paco, 
ĉar la ĉefa ideo de Esperanto estas inter- 
kompreniĝo. La sperto de Esperanto- 
movado krome instruas nin, ke nia lingvo 
nur povas evolui en tempoj de paco, 
dume en tempoj de milito forte estis 
malakcelita. Tial utiligu la leterkon- 
taktojn kaj la renkontiĝojn kun esperan-3



INTERPAROLO
Konstatante, ke Pyrrhus decidis marŝi 
kontraŭ Italio, Cineas diris al li iutage: 
«Vi do intencas direkti viajn armilojn 
kontraŭ la romianoj. Bone. Sed kiu avan- 
taĝo elkreskos al ni post nia venko?" 
«Venkinte la romianojn, al ni apartenos 
la tuta Italio."
«Kaj regante Italion - kion ni faros 
tiam?"
«Sicilio falos en nian sinon kiel matura 
frukto, preskaŭ senpene."
«Bonege. Kaj okupinte Sicilion, ĉu ni 
poste finos la entreprenojn?"
«Tio ne tiel certos. Kartagon, Afrikon, 
Macedonion, la tutan Greklandon ni celos 
akiri dum niaj pli postaj konkeroj."
«Kaj konkerinte ĉion kaj trovante nenion 
plu por konkeri - kion ni poste faru?"

«Ni trankvile vivos, plenigante niajn 
tagojn per regaloj grandiozaj, per agra- 
blaj paroloj kaj festegoj mirindaj, kaj ni 
pensos pri nenio ol ĝojigi kaj amuzi 
nin."
«Bonege, via Moŝto, bonege, eĉ vere 
eksterordinare." Cineas entuziasme rcs- 
pondis. «Tio ja estos delikata vivo. Sed, 
- sed, - kio verdire malhelpas nin, jam 
hodiaŭ vivi trankvile, aranĝi regalojn kaj 
festegojn kaj amuzi nin plezure? Kial ni 
nur antaŭe faru tiom da komplikaĵoj, 
serĉante feliĉon tiom malproksime por 
akiri ĉi tion, kiQn ni jam tenas an la 
manoj? Kaj kial ni nun aĉetu ion tiel 
terure multekostan, kion ni jam hodiaŭ 
povas havi, kaj eĉ sen ia peno, sen iaj 
zorgoj kaj ĉagrenoj?"
Al tiu inteligenta demando Pyrrhus ne- 
nion sciis respondi.

Tradukis el malnova franca legolibro 
Ret Marut, esperantigis Hans-Georg Kaiser

tistoj de aliaj landoj. Portu la penson de 
l'paco kaj la konvinkon, ke la socialismo 
bezonas kaj devigos pacon, per Esperanto 
al ĉiuj, kun kiuj vi havas interrilatojn. 
Subtenu fine ĉiumapiere la laboron de la 
Mondpaca Esperantista Movado, kiu jam 
pli ol 30 jaroj efikas sukcese. Ĉiam pri- 
pensu la eldiron de unu el la plej aktivaj 
en la Esperanto-movado, Humphrey 
Tonkin: «La problemoj de tutmonda paco, 
de la legitimeco de la milito, de la mora- 
leco de vastaj elspezoj je defendado kaj 
armiloj, estas demandoj, kiujn ni ne 
preterpasu aŭ evitu diskuti. Nia lingvo 
servas la homaron en paco, ne la homaron 
en milito. Sekve ni havas devon krei la 
kondiĉojn, en kiuj nia lingvo prosperos."

M. I. Isaev

Kulturo— 
faktoro en la porpaca 
batalo*

Kiel oni scias, la internacia situacio plia- 
kriĝas, kio estas sekvo de la militarisma 
kurso de la nuna usona administracio. 
Usono kun FRG, Anglujo kaj Italio, ne 
konformiĝante al la voĉo de prudento, 
jam komencis la dislokadon de usonaj 
mezdistancaj raketoj sur la teritorioj de 
kelkaj okcidenteŭropaj ŝtatoj.
Kiel substrekis antaŭnelonge forpasinta 
Jurij Andropov, «La nukleaj raketoj, 
dislokataj proksime al la limoj de Soveta 
Unio kaj de ĝiaj aliancanoj, estas destini- 
taj tute ne por defendi Okcidentan Eŭro- 
pon, ĝin minacas neniu. Pro la dislokado 
de la usonaj raketoj sur la eŭropa tero 
kreskos ne la sekureco de Eŭropo, sed la 
reala danĝero de tio, ke Usono submetos 
la popolojn de Eŭropo al katastrofo." 
Nun tion scias vastaj rondoj de ĉiuj po- 
poloj, kiuj en diversaj internaciaj kon- 
ferencoj diskutas la problemojn de kon- 
traŭmilita agado.
Ekzemple, dum oktobro 1983 en Bruselo 
okazis konferenco de ekspertoj pri la pro- 
blemo de kontraŭleĝeco de dislokado de 
usonaj mezdistancaj raketoj en Eŭropo. 
Gi estis organizata de la Internacia 
Asocio de Juristoj-Demokratoj kaj efek- 
tivigita de Belga Asocio de Juristoj-De- 
mokratoj kaj Belga - Luksemburga Unui- 
ĝo pri Kriminala Juro. En la konferenco 
partoprenis juristoj el la landoj, kie estas 
planata dislokado de la usonaj raketoj, 
kaj ankaŭ el USSR kaj Usono.

Rezulte de la vasta diskutado estis 
unuanime ellaborita la rezolucio, en kiu 
la unuan fojon estas prezentita detala in- 
ternaci-jura argumentaro kontraŭ dislo- 
kado de usonaj raketoj en Okcidenta 
Eŭropo.
La grupo atentigis pri aparta neceso me- 

morigi la jurajn normojn, aplikeblajn ĉi- 
rilate, lige kun tio, ke internacia situacio 
kaj vetarmado akiris pli krizan ol iam 
ajn karakteron.
La membroj de la grupo opinias, ke nu- 
klea vetarmado anstataŭ plifirmigi la 
internacian sekurecon, kiel prezentas tion 
ĝiaj adeptoj, kreskigas riskon de detruo 
de Eŭropo kaj eskaladon de ĝenerala nu- 
klea konflikto. La vetarmado estas nun 
penetranta en tiujn sferojn, kie ĝi ne estis 
antaŭe, ekzemple, en la kosmon. Krome, 
kelkaj ŝtatagantoj nun malkaŝe traktas 
eblecon apliki la nuklean armilaron kaj 
perspektive venki en la nuklea milito, 
kiun ili nomas foje limigita, foje long- 
daŭra.
La nuna mobilizo de la popoloj en la 
Eŭropa kontinento kaj ekster ĝi, celanta 
preventon de la danĝero, kiu minacas la 
homaron rezulte de disvolvo de la even- 
toj, estu konsiderata kiel esprimo de 
postuloj de la publika konscio kaj de la 
rajto de la popoloj determini sian eston- 
ton.
La partoprenantoj de la kunsido en 
Bruselo, la natursciencistoj kaj juristoj, 
konstatas, ke nuklea armilaro per sia 
esenco diferencas de la klasika armilaro. 
Ĉiuj militoj estas malaprobindaj, sed nur 
la nuklea milito minacas la ekziston de 
la homaro.
Ni esperantistoj estas parto de la homaro, 
niaj landaj asocioj ankaŭ estas partoj de 
la popoloj de niaj ŝtatoj. Ni havas ankaŭ 
la saman opinion pri la problemoj de 
pacsekureco kaj pacagado. Tamen ni 
apartenas al kulturagantaj medioj kaj, 
laŭ mia opinio, ni povus havi ankaŭ niajn 
proprajn kontraŭmilitajn argumentojn. 
Tio signifas, ke ni povas esplori la pro- 4



blemojn ankaŭ je la flanko de la kulturo. 
Tio estas tre grava en nia tempo, ĉar 
ankaŭ kulturaj aspektoj estas vaste apli- 
kataj en la batalo por plifirmigo de amika 
interkomunikado de la popoloj, en batalo 
por la paco. En la spirita vivo de la nun- 
tempa homaro oni substrekas du karakte- 
rizajn trajtojn. La unua el ili estas la 
treege intensa kaj vasta procedo de kul- 
tura proksimiĝo inter la popoloj, realigo 
de ilia strebo al interkompreno kaj kul- 
tura kunlaborado. La dua tendenco estas 
la polarizo de ideologiaj pozicioj, la 
akriĝo de lukto inter diversaj ideoj kaj 
mondkonceptoj. Por ni estas pli grave 
prilumi la unuan tendencon, kvankam 
ambaŭ tendencoj estas interligitaj.
La kulturo ne estas insulo. Ĝi estas ligita 
kun diversaj aspektoj de la homara vivo 
kaj agado. Estas fakto, ke en la pacaj 
periodoj de la historio la naciaj kulturoj 
disvolviĝas kaj pliriĉigas unu la alian pli 
intense kaj pli vaste. Pro tio batalo por 
la paco samtempe estas batalo por kul- 
tura evoluo.
La evoluo de kulturo estas realigo de 
potencaj kreaj eblecoj de la homo en la 
natura kaj socia mondo. En tiu ĉi procedo 
estiĝis kaj disvolviĝis tradicioj de popola 
vivmaniero kaj arto, kreiĝis grandegaj 
verkoj de la kulturo. Tamen la kulturaj 
trezorgoj povus esti pli grandaj, pli riĉaj, 
se ne malhelpus ilin la militoj.
Ni ĉiuj bone scias, ke la plej grandaj kul- 
turaj atingaĵoj aperis kiel rezulto de paca 
laboro. Nur laboro povas krei kulturon, 
nur dank' al paca laboro naskiĝas kul- 
turaj valoroj.
Laboro kaj paco estas ĉiam intime ligitaj. 
Kreante kulturajn valorojn, la homoj 
bezonas pacon. La milito ne nur mortigas 
homojn, haltigante la procedon de kul- 
turkreado, eĉ kontraŭe, la kulturaj valo- 
roj dum la milito ĉiam estas neniigataj. 
Laŭ la vidpunkto de progresemaj repre- 
nentantoj de la homaro, la milito estas 
tute malamika al la socia naturo de la 
homaro. Jen kelkaj faktoj:
Dum la dua mondmilito pereis pli ol 
53 milionoj da homoj. Estas menciate, ke 
de tio 25 milionoj estis soldatoj kaj 28 
milionoj - pacaj loĝantoj. Tio signifas, 
ke eĉ dum la dua mondmilito pereis pli 
da civitanoj ol soldatoj.
La kvanto de ĉiuj pereintoj dum la dua 
mondmilito estas trioble pli granda ol la 
kvanto de pereintoj dum la unua mond- 
milito. Samtempe la kvanto de civitanoj- 
pereintoj estas pli ol 50-foje pli granda.
Estas vaste konate, ke la plej multajn 
oferojn donis la sovetia popolo.
Tiuj ĉi oferoj estas neforgeseblaj ne nur 
por la sovetia popolo, sed ankaŭ por ĉiuj 
objektivaj homoj de la mondo.
Nun la ruinigitaj urboj kaj vilaĝoj en 
Soveta Unio kaj aliaj landoj estas restari- 
gitaj. Denove disvolviĝas kaj kreskas la 
kulturo. Bedaŭrinde, granda parto de la 
financoj devas esti elspezata por armado. 
Estas konataj fantastaj sumoj, kiuj estas 

elspezataj por armado: ĉiuminutc por la 
produktado de armiloj la homoj elspezas 
100 milionojn da dolaroj. Sciencistoj jam 
kalkulis, ke nur dum la lastaj jaroj por 
armado estas elspezitaj ses trilionoj da 
dolaroj.
La deka parto de tiu ĉi sumo estus sufiĉa 
por likvidi sur la terglobo malsaton kaj 
epidemiojn.
La speciala konsultiĝa grupo de la Gene- 
rala sekretario de Unuiĝintaj Nacioj 
montris, ke tutmonda senarmiĝo povus 
doni al la homaro grandegajn sumojn, 
kiuj estus sufiĉaj por plialtigi la homaran 
vivnivelon, modernigi urbojn kaj vila- 
ĝojn, likvidi mizerulajn kvartalojn kaj 
doni al homoj pli komfortajn loĝejojn, 
plibonigi kaj vastigi popolklerigadon, 
sanprotekton kaj socian asekuron.
Forigo de militoj el la vivo de la homaro 
donus ne nur materialajn rezultojn, sed 
ankaŭ povus resanigi la spiritan atmos- 
feron sur la planedo. Militoj ĉiam alportis 
grandegan malprofiton al la spirita kul- 
turo. Tiun ĉi malprofiton ni ne povas 
kalkuli pere de ciferoj. Tamen ĝi ne estas 
malplia ol materialaj perdoj.
Tial ni povas konstati, ke milito estas 
malamiko numero unu por la kulturo. 
Kontraŭe, paco estas amiko kaj aliancano 
de la kulturo. Pro tio la kulturo mem 
devas kontribui al paco, al ties konser- 
vado kaj profundiĝo.
Ni scias, ke la kulturo povas esti fortega 
rimedo kunigi homojn por agado, kiu 
konformas al la idealoj de humanismo. 
Tamen ni scias samtempe, ke la fortoj 
de la kulturo povas esti utiligataj ankaŭ 
kontraŭ humanismaj celoj.
Kiam la kulturo servas al progreso, ĝi 
mem disvolviĝas kaj kreskas, atingante 
pli altan kvaliton. Tamen, helpante al 
reakcio, la kulturo mem perdas siajn plej 
bonajn kvalitojn, estiĝas mizera laŭ la 
enhavo, malaltigas homojn, malriĉigante 
ilin intelekte, infektante ilin per pesimis- 
ma sento. Kiel estas konate, scienca eltro- 
vaĵo povas doni al la homaro aŭ ĝojon 
aŭ malĝojon depende de tio, kiel kaj por 
kio oni uzas ĝiajn rezultojn.
Post la tragedio de Hiroŝimo la geniulo 
Albert Einstein (Ajnŝtajn) kolere parolis 
pri la respondeco de nukleaj fizikistoj kaj 
John Bernel (Gon Bernel) nomis allason 
de la sciencaj eltrovaĵoj al fortoj de reak- 
cio perfido al la scienco mem.
Estas ankaŭ konate, ke du famaj scien- 
cistoj - la sovetia akademiano Eŭgeno 
Fedorov kaj la usona profesoro Garison 
Brown (Braŭn) elpaŝis kune, deklarante, 
ke sciencistoj estas respondecaj pri la 
demando por kiuj socialaj celoj servas 
iliaj malkovroj.
La progresemaj kulturaktivulo} ĉiam 
havis moralan respondecon pri la rezultoj 
de ilia verka agado. Tiu ĉi sento estas 
organike ligita kun malamo al la milito.
Estas vaste konata la humanisma traktaĵo 
de la germana filozofo Immanuel Kant 
«Pri eterna paco". En Rusio Aleksandr 

Puŝkin revis pri „la tempo estonta, kiam 
la popoloj, forgesinte malamikecon, unui- 
ĝos en familio".
En Francio Victor Hugo (Igo) skribis pri 
la epoko, kiam «anstataŭ bataloj venos 
sciencaj malkovroj; la nacioj ne estos 
okupataj pri militakirado, sed pri kresko 
kaj edukado; ne estos plu militistoj, estos 
nur laboruloj; venos tempo por la scien- 
caj esploroj kaj inventoj; oni ĉesigos 
laŭdi reciprokan neniigon. Tiel anstataŭ 
mortigantoj alvenos kreantoj".
Niatempe progresemaj agantoj havas la 
eblecon efektivigi tiujn ĉi revojn pri la 
paco.
Estas rimarkinde, ke la disvolviĝo de 
kulturaj ligoj internaciaj igas fruktodo- 
naj nur tiam, kiam tiuj ligoj estas utili- 
gataj por interŝanĝi verajn spiritajn 
valorojn, kiuj havas tuthomaran signifon, 
valoroj, kies ekposedo pliriĉigas la ho- 
mon intelekte kaj morale.
Tiuj valoroj havas nenion komunan kun 
tiuj reakciaj kultura joj, kiuj havas mal- 
humanisman spiriton, estas kreitaj kaj 
disvastigataj por eskalado de interpopola 
malamikeco, rasismo, por pravigo de 
agresemuloj kaj malamikoj de la pro- 
greso.
La reprezentantoj de la progresema in- 
telektularo pere de siaj spiritaj valoraĵoj, 
evoluo de scienco kaj arto, plifirmigas la 
poziciojn de la pacamaj fortoj. Grava 
kontribuo al tiu nobla afero estas iliaj 
verkoj. Oni povas doni multajn ekzem- 
plojn.
Ni nomu la vaste konatan muzikan ver- 
kon de Sostakoviĉ «Leningrada simfo- 
nio", en kiu la aŭtoro genie esprimis la 
senton de malamo al faŝismo, kredon je 
venko de la vero kaj triumfo de la vivo. 
Kreita en la blokita Leningrado, la sim- 
fonio transdonis en emociaj muzikaj 

-figuroj la forton kaj firmecon de la so- 
vetiaj homoj, firmecon de la homa spirito, 
lukton de bono kontraŭ la malbono, de 
progreso kontraŭ reakcio. Kiel kolera 
mallaŭdo de milito kaj faŝismo aperis 
desegnajoj kaj freskoj de Picasso 
(Pikaso) el la serio «La milito kaj paco", 
kaj ankaŭ lia genia verko «Guernica" 
(Gernika).
La progresemaj kulturagantoj ne nur 
pere de siaj progresivaj laboroj, sed per 
tuta sia civitana konduto influas la spiri- 
tan aspekton de la popoloj. Multo de- 
pendas de ili por krei normalan interna- 
cian klimaton. Pro tio unu el la plej 
gravaj pozitivaj procedoj de la nuntempo 
estas la aktivado de la kulturagantoj en 
la solvo de la demandoj de milito kaj 
paco. En ligo kun ĉiuj progresemaj sociaj 
fortoj ili kapablas hodiaŭ efektive influi 
la firmigon de malstreĉiĝo.
Inter ili estas ankaŭ multaj burĝaj in- 
telektuloj, konsciantaj la danĝeron de la 
militarisma politiko de reakciaj fortoj.
Bedaŭrinde, ne ĉiuj kulturagantoj kon- 
sideras, ke la lukto por paco kaj interna- 
cia kunlaborado estas ankaŭ ilia devo. 5



Eĉ ekzistas ankaŭ agantoj, kiuj predikas 
pesimismon kaj socian senrespondecon. 
Ili fanfaronas pri sia senforteco. El iliaj 
vicoj kutime aŭdiĝas voĉoj pri «neven- 
keblo de milito", pri «neebleco lukti 
kontraŭ malbono". Iliaj teoriuloj pro- 
pagandas la koncepton de historia mo- 
viĝo «laŭ la rondo", kiu konstante kaj 
sensence ripetiĝas, malutiligante al 
homoj. El tio sekvas konkludo, ke la 
homo havas moralan rajton resti indi- 
ferenta al la sociaj interesoj.
Eĉ ekzistas «teoriuloj", kiuj pruvas la 
«valoron de milito". Ili asertas, ke «sur 
la ruinoj de la nuklea milito estos krei- 
taj multe pli bonaj civilizoj".
Adeptoj de milito kutime estas kontraŭ- 
uloj de kultura kunlaboro de nacioj. Ili 
celas starigi unu popolon kontraŭ la alia. 
La politiko de pacamaj landoj celas kres- 
kon de la internacia kultura interŝanĝo, 
aktivan disvastiĝon de humanaj valoraĵoj 
de progresema kulturo. Kiuj kontribuas 
al pliprofundigo de konfido inter la 
nacioj.
En Soveta Union oni ĉiam atribuas gran- 
dan signifon al la soci-politika aktiveco 
de la laborantoj en la sfero de internaciaj 
ligoj. Ĉi-tiun celon bone servas la Unio 
de Sovetiaj Asocioj por Amikeco kaj 
Kulturaj Ligoj kun Eksterlando.
Antaŭ kvin jaroj la Unio akceptis kiel 
membron la Asocion de Sovetiaj Esperan- 
tistoj. Unu el la plej gravaj trajtoj de la 
agado de ASE estas helpo al la interŝanĝo 
de kulturaj valoroj en la monda skalo.
Ni, portantoj de la internacia lingvo, 
devas esti aparte interesitaj pri kultura 
interŝanĝo surbaze de Esperanto kaj de- 
vas multe fari ĉi-direkte.
Kiel substrekis la Generala Sekretario de 
CK de KPSU Konstanan Ĉernenko, la so- 
vetia popolo senlace daŭrigos porpacan 
batalon, konsiderante, ke la danĝero de 
la nova mondmilito ne estas fatalo.
Laŭ nia vidpunkto, la esperantistoj de la 
socialismaj landoj devas esti en la unuaj 
vicoj de la pacbatalantoj. Por plenumi 
tiun-ĉi nian taskon ni havas multajn eble- 
cojn. (

*) Prezentita dum la 17-a Konsultiĝo de Es- 
peranto-organizajoj de socialismaj lan- 
doj, 26.-31.3. 1984 en Bad Saarow/GDR.

Helmut Sakovvski

Pri la efiko de la verkistoj
Jam multo estas dirita pri tio, kion la 
libro kapablas kaj kion ĝi ne kapablas, 
kion la vorto de verkisto valoras. - Libroj 
certe ne povas malebligi militojn, sed ili 
kapablas heligi la kaŭzojn de militoj kaj 
ties mekanismojn. Tiele ne estas mirige, 

ke la vorto de verkisto prezentiĝas kiel 
vorto de granda aŭtoritato ankaŭ en la 
batalo por la paco. La verkisto - kiel 
Anna Seghers iam konstatis - kapablas 
alvoki la homojn por la batalo kontraŭ 
la subigo. Ĉiu pensanta homo hodiaŭ 
scias pri la agresema ekstera politiko de 
la Usona registaro. Mi opinias en tiu 
situacio ĉiun iniciaton grava, nomanta 
denove kaj denove la verajn malamikojn 
de la paco. La vorto de verkisto povas 
kuraĝigi tiujn, kiuj serĉas aliancanojn 
en tiu batalo por la mondpaco:

Tradukis Reinhard Fiedler 
el „Fŭr Dick" 32/82

Tŝingis Aitmatov

Kiel konservi la pacon?
Kiamaniere ni konservu la pacon? Jam 
longe la homaro sentas zorgon pri la 
mondfino; jam ekkonsciinte pri si mem, 
la homaro provis antaŭvidi kaj eĉ imagi 
mondruiniĝon. ĉi montriĝas en Biblio 
kiel Diluvo, en aliaj libroj kiel ĉiuj eblaj 
naturkatastrofoj.
Sed dum la tuta pasinteco neniu kapa- 
blis imagi kaj eĉ elpensi, ke okazus 
mondfino kiel rezulto de memdetruo, 
kvazaŭ sinmortigo de la homaro, ama- 
siginta armilojn de kosma amplekso en 
siaj arsenaloj.
Artisto nuntempa havas la taskon, sciigi 
kaj proprigi al ĉiu homo la penson, ke 
necesas senti la alian homon, mense 
akcepti kaj kompreni kiel sin mem. 
Artisto devas turni sin al la tuta mondo, 
atingi ĉies koron per sia vorto.
Nur tiel restas la espero, ke la homoj 
evitas emocian malriĉiĝon, bestiĝon, 
teknikan barbarecon kaj ke la homoj ne 
kuraĝas premi la startbutonon por nu- 
kleaj armiloj, kiu decidas pri ĉiuj vivoj. 
La mondo rigidiĝas en atendo. La mondo 
leviĝas kiel minaca, ekŝaŭmanta oceana 
ondego. Sed alarmsignaloj - bedaŭrinde 
jam estiĝintaj al<retorikaj, kutimaj, ĉiu- 
tagaj, signaloj, sed tamen alarmaj sig- 
naloj - tuŝetas la konscion de la homoj 
kaj devigas ilin atenti nur dum momento, 
ĉar ili estas okupitaj pri la vivo, per 
laboro, familio, kutimaj zorgoj, la ĉiu- 
tageco.
Trajto de la homoj estas vivi poi- la mo- 
mento. Literaturo kaj arto havas la 
taskegon gardi la grandajn ideojn de la 
humanismo, transpreni ilin el la ĝenerala 
sfero en la privatan sferon, por ke ĉiu 
zorgu pri la mondproblemoj kvazaŭ ili 
estus la propraj. Tio estas nia misio, tio 
estas nia tasko, tio estu la laboro de ĉiuj 
literaturaj kaj artaj verkantoj.

El „Sonntag", 28'82 
tradukis Altred Hoenigk

Manfred Wekwerth

Pri la efiko de fa artoj
Kion arto povas efiki? Rigardante la 
necesojn de nia tempo, de la okdekaj 
jaroj, mi pensas, ke el multaj eblaj, la 
plej gravaj efikoj estas la fortigo kaj 
kuraĝigo de la volo al vivo en niaj homoj 
kaj la transdono de argumentoj por tiu 
volo. Mi ne nur parolas pri la volo al 
pluvivo, sed pri la utiligo de la ideaj kaj 
emociaj sencoriĉaj proponoj poi' kon- 
kreta, kontraŭdirojn-hava kaj sekve 
valora vivo. . . . Tiu homo laboras pli 
bone, pli multe, pli inventeme, kiu havas 
la volon al vivo kaj projektojn por ĝi. 
Efikante pli multe ol ĉiu alia influo kaj 
realigante la ekonojn per ĝuo, ĉefe la 
arto povas veki en la homo tiun volon al 
vivo, kiu kapabligas lin por vivi transli- 
men, por transcendi la estaĵon, por al- 
porti tiun kreskon de laborkapablo, kiu 
respeguliĝas ne nur per nombroj, sed 
precipe per plifortigo de fido kaj mem- 
fido, memkonscio kaj humaneco en la 
plej bona senco de la vortoj. - La nova 
situacio havas ankaŭ ideologiajn kon- 
sekvencojn, sekvojn por la edukado de 
novaj generacioj rilate al la «subjektiva 
faktoro". Ili estas konkretaj homoj kun 
novaj kvalitoj. La spirita-kreema sinteno 
kaj la atmosfero de la publika pensado 
nun havas grandegajn signifojn. Oni 
devas pensi laŭ vojoj ankoraŭ neniam 
trapensitaj. La enkonduko de novaĵoj en 
ĉiuj terenoj estas tiu dinamiko, kiu donas 
al ni stabilecon. Ni devas ĉiam denove 
pruvi la taŭgecon de la arto kiel politika 
batalposteno. Neniu pensu, ke oni povus 
raciigi la vivon per forigo de la arto 
kvazaŭ lukso, ke ĝi nur servus por de- 
flankigi la homojn de la malfacilaĵoj kaj 
nur refreŝigi ilin por la sekva tago. Pre- 
cipe dum niaj ŝtormaj, ekstremaj, mal- 
facilaj tempoj! De kie venu la optimismo 
por ties majstrado, se ne el tiu diskuto 
pri la arto? Sparante niajn materialajn 
rimedojn, ni ne ŝparu niajn pensojn!

Tradukis Cornelio Weske kaj Michael Behr 
el „Sonntag" 31'82

Erich VVŭrker
Sinsekvo
Post nokto hieraŭ, 
Teror', mort', infer’, 
Aŭroro hodiaŭ, 
Taglum’ kaj esper'.

De penoj hodiaŭ 
Pro homa progres’, 
Dependas por morgaŭ 
La fina sukces’.

Bata!' streĉa, malgraŭ 
Teror’, mort’, infer*,  
Devigas ke baldaŭ 
Paciĝu la ter’.6



M. Treblig
SE VI SILENTAS!
1
Oktobra Revolucio, 
Jen venas la Bolŝevistoj, 
Tranĉilon inter la dentoj, 
Kaj manĝas la infanetojn. 
Kordon' sanitara 
Ja estas necesa I 
Alkuris lupoj rabiaj, 
De burĝaj ŝtatoj senditaj, 
Por murdi ruĝan Rusion, 
Defendi privilegiojn. 
Dissemis teroron, 
Mizeron kaj morton.
Oni diradis,
Oni mensogis, 
Sango fluegis, 
Larmoj fluadis,
Oni vin trompis!
2
Triumfis bruna la pesto, 
Englutis tutan Aŭstrion, 
Hispanan la Respublikon, 
lnvadis aliajn landojn. 
Kordon’ sanitara 
Ne estas necesa!
Alkuris lupoj naziaj, 
Subskribis pakton Munkenan, 
La burĝaj ŝtatoj komplicaj, 
Kaj nova konflagracio.
Dissemis teroron, 
Mizeron kaj morton.
Oni diradis,
Oni mensogis, 
Sango fluegis, 
Larmoj fluadis,
Oni vin trompis!
3
Socialisma Koreo, 
Vjetnam8 insurekcio, 
Ribelo en Alĝerio, 
Kaj ankaŭ en Palestino. 
Kordon’ sanitara 
Denove necesa!
Alkuris lupoj rabiaj, 
De burĝaj ŝtatoj senditaj, 
Por murdi la ribelantojn, 
Defendi privilegiojn.
Dissemis teroron. 
Mizeron kaj morton.
Oni diradis,
Oni mensogis, t
Sango fluegis,
Larmoj fluadis, 
Oni vin trompis!
4
Minacas nin Sovetio 
Liberan mondon defendu, 
Misilojn novajn instalu, 
Usono restu la mastro. 
Kordon' sanitara 
Ja estas necesa!
Alkuros lupoj rabiaj, 
Ekfrapos kapoj nukleaj, 
Por murdi socialismon, 
Defendi privilegiojn.

Dissemos teroron, 
Mizeron kaj morton.
Oni diradas,
Oni mensogas, 
Mortas tutmondo, 
Beboj kaj floroj, 
Se vi silentas!!!!

El „Le travailleur esperantiste". 
Paris, majo 1984

Peter Schŭtt
Pacludoj
La infanoj sur la korto
ludis militon,
ili ludis sian militon 
laŭte kaj stride1.
Tra la fenestro
mi kriis al ili:
Do, ludu foje pacon ! 
Mi esperis, ke ili tiel 
iomete malpli bruegus.
La infanoj sube
sur la korto entuziasmiĝis:
Do, ni ludu pacon !, 
kriegis ili unuvoĉe, 
Kaj ili pripensis, 
kio nun farendus, 
ili pripensis kaj kverelis 
jam denove.
Kaj tiam vokis
une el la bubetoj
supren al mia fenestro:
Onklo, diru, kiel oni ludu pacon?

Esperantigis: U tue Werner
1) akre, orci ŝire sibla (PIV)

La forteco de la (loketo
Kion mi do povas iari por la paco?
Mi ja estas senpotenca!
Ĉu mia individua voĉo havas gravecon?
Fablo rakontas la jenon:
„Diru al mi, kiun pezon posedas Hoketo 
de neĝo?", arbara paruo demandis kolom- 
bon.
„Ne pli ol neniom", estis la respondo.
«Tiam mi devas raporti al vi miraklan 
aferon", diris la paruo. „Mi sidis iam sur 
branĉo de piceo, tutproksime ĉe la trun- 
ko, kiam komencis neĝi. Ne tiel vehe- 
mente kiel dum neĝa ŝtormo, ne, sed kiel 
en sonĝo, mallaŭte kaj senpee. Ĉar mi ne 
havis pli gravan aferon por fari, mi nom- 
bris la neĝajn Hoketojn, falantajn sur la 
picean branĉon kaj ties pinglojn, kie ili 
restis pendantaj. Estis ekzakte tridek 
milionoj sepcent kvardek unu mil naŭ- 
cent kvindek du. Ĝuste kiam estis falinta 
la tridek milionoj sepcent kvardek unu 
mil naŭcent kvindek tria Hoketo - ne pli 
ol neniom! -, la picea branĉo vere derom- 
piĝis . . .".
Post tio la arbara paruo forflugis.
La kolombo, de pratempoj fakulino pri 
ĉi tiu demando, diris al si post mallonga 
medito: «Eble mankas nur la pezo de iu 
unuopa Hoketo por rezultigi ion!"

Joachim Sĉhulze

Fotoj: Zentralbild

ERICH KASTNER

Parolas maljunulo v
lnfano estis mi. Jes, kiel vi.
Mi estis vir'. Kaj maljunulo nune. 
Forpasis temp’. Ankoraŭ vivas mi.
Volonte mi forgesus ĉion kune.

lnfano kiel vi. Nun elĉerpite.
Tro longa viv’ fariĝas fine aĉa. 
Se morto venus, bone, aprobite.
Mi estas laca! Alinome: saĝa.

Mi vidis multon en la mondteatro. 
lnfano estis mi. Jes, kiel vi.
Mi estis viro kiel via patro.
Plejofte malvaloris, kredas mi.

Por vi ja estus rakontinda multo, 
Ankoraŭ nekonata historie.
Vi serĉus en la libroj sen jezuito, 
Ĉar la esenca parto mankas tie.

Milito estis. Kaj ni spertis ĝin.
Sufero venis. Kaj ni spertis: kiel.
La grandaj trompoj ne plu trompis nin. 
Fantome ni ekkonsciigis: tial.

Esperis ni. Sed vana la espero. 
Malforta stelo restis la raci'.
La posteuloj pensis ĝin ĥimero.,
La posteuloj lernis ne de ni.

Nun venas vi. Maleblas ŝanĝi sorton. 
Ne povas helpi mi, deziras morton. 
Laŭvole faru! Sed memoru jen: 
Racio ja postulas propran forton. 
Stulteco nur ofertas sin sen pen’!

El la germana: Horst Mkhling
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Konferenco en Bruselo
z

pri la problemo de kontraŭleĝeco 
de dislokado de la usonaj 
mezdistancaj raketoj en Eŭropo
La 1-2-an de oktobro 1983 en Bruselo 
okazis konferenco de ekspertoj pri la pro- 
blemo de kontraŭleĝeco de dislokado de 
la usonaj mezdistancaj raketoj en Eŭro- 
po, organizita de la Internacia Asocio de 
Juristoj-Demokratoj kaj efektivigita de 
Belgia Asocio de Juristoj-Demokratoj kaj 
Belgia-Luksemburgia Unuiĝo pri Krimi- 
nala Juro. En la konferenco partoprenis 
juristoj el la landoj, kie estas planata 
dislokado de la usonaj raketoj, kaj ankaŭ 
cl USSR kaj Usono.
Rezulte de la vasta diskutado estis unu- 
anime ellaborita la rezolucio, en kiu la 
unuan fojon estas prezentita detala in- 
ternaci-jura argumentaro kontraŭ dislo- 
kado de la usonaj raketoj en Okcidenta 
Eŭropo.

Rezolucio

Grupo de la internaciaj ekspertoj pri 
diversaj fakoj kunsidis en Bruselo la 
1-2-an de oktobro 1983 laŭ la iniciato de 
Belgia-Luksemburgia Unuiĝo pri Krimi- 
nala Juro cele trakti jurajn problemojn, 
aperintajn pro la probabla dislokado de 
la novaj usonaj raketoj en Eŭropo. Estas 
prezentitaj opinioj de kelkaj belgiaj na- 
tursciencistoj.
La grupo atentigis pri aparta neceso me- 
morigi la jurajn normojn, aplikeblajn 
ĉi-rilate, lige kun tio, ke internacia situ- 
acio kaj vetarmado akiris pli krizan ol 
iam ajn karakteron.
La membroj de la grupo opinias, ke nu- 
klea vetarmado anstataŭ plifirmigi la 
internacian sekurecon, kiel prezentas tion 
ĝiaj adeptoj, kreskigas riskon de detruo 
de Eŭropo kaj eskaladon de ĝenerala 
nuklea konflikto. La vetarmado estas nun 
penetranta en tiujn sferojn, kie ĝi ne 
estis antaŭe, ekzemple, en la kosmon. 
Krome, kelkaj ŝtatagantoj nun malkaŝe 
traktas eblecon apliki la nuklean armila- 
ron kaj perspektive venki en la nuklea 
milito, kiun ili nomas jen limigita, jen 
longdaŭra.
La nuna mobilizo de la popoloj en la 
Eŭropa kontinento kaj ekster ĝi, celanta 
preventon de la danĝero, kiu minacas al 
la homaro rezulte de disvolvo de la even- 
toj, estu konsiderata kiel esprimo de 

postuloj de la publika konscio kaj de la 
rajto de la popoloj determini sian des- 
tinon.
La partoprenantoj de la kunsido eli 
Bruselo, la natursciencistoj kaj juristoj, 
konstatas, ke nuklea armilaro per sia 
esenco diferencas de la klasika armilaro. 
Ĉiuj militoj estas malaprobindaj, sed nur 
la nuklea milito minacas al ekzisto de 
la homaro.
Lige kun tio la grupo de la ekspertoj 
memorigas la jurajn principojn, apliken- 
dajn okaze de uzo de la nuklea armilaro 
kaj dislokado de la ,eŭropo-raketoj'.

I. Apliko de la nuklea armilaro

Laŭ informoj el diversaj sciencaj fontoj, 
ekzemple, el la komunikaĵo, prezentita 
la 10-an de majo 1983 por traktado de 
la Tutmonda Asembleo pri Sanprotekto 
de la Komitato de ekspertoj de Tutmonda 
Organizo pri Sanprotekto, la nuklea 
armilaro kun ajnaj indicoj senevite sekvi- 
gas multegajn homajn viktimojn kaj 
detruojn rezulte de eksplodaj ondoj aŭ 
alta varmo, kio ne estas komparebla kun 
la detruoj, kauzitaj de la klasika armi- 
laro. Tio estis certigita en Hiroŝimo, kie 
la nuklea ŝargo estis nur 12,5-kilotuna. 
La nuklea armilo disvastigas radiadon, 
kiu havas somatan kaj genetikan influon 
al vivrestintoj kaj kaŭzas elektromagne- 
tajn postsekvojn, kio malebligos uzadon 
de elektro, elektroniko kaj komunikiloj. 
Ĉe tiaj kondiĉoj estus misa la espero pri 
tio, ke iu sistemo de pasiva defensivo aŭ 
civila defendo estos efika okaze de la 
nuklea milito. La medicina servo, eĉ se 
ĝi ne estos plene neniigita, estos parali- 
zita. Krome, en ĉiuj venenigitaj zonoj 
rezulte de eksplodoj aŭ sedimentoj la 
rikolto kaj nutraĵoj estos ekstermitaj aŭ 
venenigitaj, la akvo - venenigita, la 
vivmedio - difektita. Povas esti detruita 
ankaŭ la tavolo de ozono, ŝirmanta la 
teron de la ultraviolaj radioj.
1. Ekzameninte ĉiujn ĉi-faktojn, la ĉees- 
tantaj juristoj subtenas la multnombrajn 
deklarojn de Generala Asembleo de 
Unuiĝintaj Nacioj, laŭ kiuj apliko de la 
nukleaj armiloj estas malobeo al la Sta- 
tuto kaj krimo kontraŭ la homaro (vd. 
ekzemple, la rezolucion 37/100 c), kiel 

tio estis difinita en la dokumentoj de la 
Nurenberga proceso.
2. Krom tio, apliko de la nukleaj armiloj 
estas milita krimo, ĉar plene aŭ parte 
estas rompataj la sekvaj normoj de la 
humana juro kaj tiuj de la milita juro:
a) en armitaj konfliktoj la rajto de la 
flankoj elekti metodojn kaj rimedojn de 
militado ne estas nelimigita (artikolo 
22 de la Suplemento de la Haga Konven- 
cio de 1907, rekonfirmita per artikolo 
35 § 1 de la Suplementa Protokolo 1 de 
la Ĝenevaj Konvencioj de 1977).
b) ankoraŭ en la jaro 1868 la regnoj pro- 
klamis en la Sankt-Peterburga Deklaro, 
ke la sola laŭleĝa celo, al kiu devas strebi 
militantaj ŝtatoj, estas damaĝo al armitaj 
fortoj de malamiko ,-
c) estas malpermesata apliko de armiloj, 
obusoj, substancoj kaj ankaŭ metodoj de 
militado kaŭzantaj superfluajn suferojn 
(art. 23 de la Ĝeneva Konvencio rekon- 
firmita per art. 35 § 2 de la Protokolo I 
de 1977. La Konvencio pri malpermeso 
aŭ redukto de apliko de kelkaj specoj de 
la klasika armilaro, kiuj estas trakteblaj 
kiel kaŭzantaj superfluajn traŭmojn de 
1980 k.t.p. ...);
ĉ) estas malpermesataj metodoj kaj rime- 
doj de militado, kiuj kaŭzas aŭ povas 
kaŭzi vastajn, longdaŭrajn, seriozajn 
difektojn de la vivo-medio.
(la regulo, fiksita en la artikoloj 35 § 3 
kaj 55 de la Protokolo I de 1977 kaj en 
la Konvencio pri malpermeso de apliko 
de tekniko por ŝanĝo de vivo-medio laŭ 
militaj aŭ iuj ajn aliaj malamikaj celoj 
de 1977);
d) estas malpermesata apliko de milita- 
drimedoj, similaj al venenoj, bakteriolo- 
giaj substancoj aŭ haladzaj gasoj (art. 23 
e de la Haga Konvencio de 1907 kaj la 
Ĝeneva protokolo de 1925);
e) estas malpermesata apliko de armiloj, 
kiuj laŭ sia esenco ne distingas militajn 
kaj nemilitajn objektojn, armitajn fortojn 
kaj civilan loĝantaron. (La Instituto de 
Internacia Juro, Rezolucio de 1969 pri 
ĝenerala distingo inter militaj kaj nemili- 
taj objektoj kaj, aparte, pri la problemo 
de ekzisto de amaseksterma armi- 
laro, § 7) ;
f) apliko de la nuklea armilaro malvali- 
digos plejan parton de reguloj de la 8



Ĝeneva Konvencio IV pri defendo de 
civila loĝantaro en milita periodo, en la 
Suplementa Protokolo I de 1977; kaj 
ankaŭ en la Konvencio II pri plibonigo de 
kondiĉoj por vunditoj kaj malsanuloj en 
armitaj fortoj ;
g) same detalaj reguloj (1907, 1929, 
1949) pri militkaptitoj estos preskaŭ ne 
aplikeblaj;
ĝ) provokante neantaŭvideblan geogra- 
fian plivastigon de la efik-radiuso, la 
apliko de la nuklea armilaro rompas la 
fundamentan principon de distingo inter 
militantaj kaj nemilitantaj ŝtatoj (art. IV 
de la Haga Konvencio de 1907);
h) ĉe ajnaj cirkonstancoj ne ekzisto de 
specifaj reguloj por apliko de la nuklea 
armilaro ne rajtigas minaci al la ĉefa 
regulo, laŭ kiu civiluloj kaj militantoj 
estas sub jura protekto tiel, kiel tion 
implicas la stabiliĝintaj kutimoj, la prin- 
cipoj de humaneco kaj la postuloj de la 
publika konscio (Enkonduko de la Haga 
Konvencio de 1907, konata sub la titolo 
,Klaŭzo de Maertens', kiu estis rekon- 
firmita en la postaj multnombraj kon- 
tr aktoj).
3. Malpermeso de apliko de la nuklea 
armilaro allasas neniajn esceptojn nek 
kun preteksto de defendo, nek kun tiuj 
de reprezalio aŭ milita neceso:
a) laŭleĝa defendo permesas aplikon de 
forto laŭ la art. 51 de la Statuto de UN. 
Sed ĝi neniukondiĉe permesas malobeon 
al la milita juro;
b) la internacia humana juro malperme- 
sas reprezaliojn rilate al la personoj, kiuj 
estas sub ĝia protekto;
c) estas malpermesate uzi pretekston de 
milita neceso, kiu en apartaj okazoj estas 
allasebla per la milita juro. Gi neniel 
povas servi kiel pravigo por apliko de 
la nuklea armilaro. La diversaj konven- 
cioj pri protekto de la homaj rajtoj im- 
plicas la tezon, ke estas malpermesate 
apliki rimedojn, kontraŭajn al la inter- 
nacia juro, kaj ankaŭ kontraŭleĝajn 
agojn de militado ( art. 15 de la Eŭropa 
Konvencio pri la homaj rajtoj, art. 4 de 
la Internacia Pakto pri la civitanaj kaj 
politikaj rajtoj).
4. Intenca kontribuo al efektivigo de iu 
ajn kontraŭleĝa milita ago estas malper- 
mesata de la nacia juro kaj povas esti 
taksata kiel akto de komplico, punenda 
per la internacia, samkiel per la nacia 
juro.

II. Dislokado de la „Eŭropo-raketoj"

1. La partoprenantoj de la grupo konsta- 
tas, ke la decido pri dislokado de la 
„eŭropo-raketoj" estas sekvata de ella- 
boro de la nova strategio, laŭ kiu estas 
ebla venko en la nuklea milito, la stra- 
tegio, kiu implicas strebon al supereco 
en la sfero de nukleaj armiloj. Simila 
taktiko kune kun la rifuzo de Usono, 
Francio kaj Britio surpreni iujn sindevi- 
gojn ne apliki la nuklean armilaron la 

unua, pligrandigas la minacon de apliko 
de forto, kiu estas malpermesita per 
art.-2 § 4 de la Statuto de UN.
2. Konforme al la multnombraj kon- 
traktoj, reguligantaj posedon de la 
armiloj kaj, aparte, konforme al la arti- 
kolo 6 de la Kontrakto pri nedisvastigo 
de la nuklea armilaro de 1968, la flankoj 
devas strebi al apliko de efikaj rimedoj 
por ĉesigo de la vetarmado en proksima 
periodo kaj por nuklea malarmiĝo kaj 
ankaŭ cele atingi la interkonsenton pri 
totala kaj plena malarmiĝo sub strikta 
kaj efika kontrolo.
Obeo al tiu sindevigo estas precipe ne- 
cesa, ĉar, kiel deklaris la 13-an de de- 
cembro 1982 la Generala Asembleo, la 
du ĉefaj regnoj, kiuj posedas la nuklean 
armilaron, jam disponas pri tiuj terurigaj 
arsenaloj de grandega detrua kapacito. 
Konforme al tiu rezoluciojn la tutmonda 
skalo Usono kaj USSR posedas nun la 
egalan militan nuklean potencialon" (Re- 
zolucio 37/100 B, akceptita per 119 voĉoj 
kontraŭ 17, ĉe 5 sindetenintoj).
3. Ne eblas taksi konscienca la traktadon, 
kiam estas intence determinata la dato 
praktike malebliganta por la traktado 
finiĝi per pozitiva rezulto. La grupanoj 
opinias, ke konforme al la sindevigoj en 
la sfero de malarmado, la landoj antaŭ 
komenco de modernigo de sia armilaro 
aŭ dislokado de la novaj armiloj devas 
pritrakti kun interesitaj landoj la kon- 
diĉojn, ĉe kiuj eblus eviti tiujn rimedojn.
4. Konforme al la Kontrakto pri nedis- 
vastigo de la nuklea armilaro, kiu estis 
subskribita de la ŝtatoj, interesitaj pri 
dislokado de la „eŭropo-raketoj", tiuj 
ŝtatoj ne havas rajton kontroli aplikon 
de la nuklea armilaro, dislokita sur iliaj 
teritorioj. Tio signifas, ke nur Usono 
povas akcepti decidon pri ĝia apliko. 
Tamen neforprenebla rajto de la popoloj 
determini sian destinon konstituas fun- 
damentan principon de la internacia juro, 
kiu ne devas esti rompata. Tiu principo 
estas rompata ĉe dislokado de la raketoj, 
kies apliko povas submeti al la minaco 
la nuntempon kaj futuron de la popoloj, 
sur kies teritorioj ili situas, kaj la sorton 
de la tuta Eŭropo.

Trad. sovetiaj esperantistoj

Klaus-Dieter Loetzke

Funga planedo
Blovas la vento super vitrecaj krutaĵoj, 
rigidaĵoj kaj sablaj vastoj. Kiam ĝi 
kaptiĝas en krustiĝinta veziko, ĝi leviĝas 
kantante kaj kirlante kaj pelas antaŭ si 
la malalte pendantajn pezajn nubojn. Se 
elĉerpiĝis ĝia forto ĝi krispiĝas en unu 
el la sulkoj el vitrece krustiĝinta sablo, 
saltas de fendo al fendo, sentrankvile kaj 

mallaŭte ploretante. Estas, kvazaŭ ĝi 
klopodus memori ion, kvazaŭ ĝi ser- 
ĉus ion perdiĝintan antaŭ eternaj tem- 
poj. Sed sub la vitrecajoj, neĝenita de la 
ploretanta vento, kreskadas la micelio,, 
nutrante sin de io konservita pasinta, 
deponita, izolita, protektita, ankoraŭ 
portanta en si la kodon, la memoron pri 
la perdita, kion senrezulte serĉas la vento. 
Jam sendis la micelio siajn heroldojn, 
ilin elmetis al la ekstera ĉirkaŭo, oferdo- 
nante ilin al la varmego kaj radioj. Jam 
pligrandiĝas la tempospacoj dum kiuj 
postvivas la fungoj en protektitaj fen- 
doj. Iam la vento malkovros, ke ĝi ne 
plu estas la sola heredanto de la planedo. 
Gi saltos super la vitrecaj krutaĵoj kaj 
memoros la perditan. Ĝi portos sporojn 
de fendo al fendo kaj alvenigos pluvon 
kaj denove pluvon kaj eble iam ankaŭ 
neĝon. La planedo envolviĝos en blan- 
kan kovraĵon, kiu kovros ĉiun kulpon. 
Sed neniam ĝi reaŭdos la vokojn de la 
satelito, ĝia filo, kiu ĉiam denove voka- 
das. La suno senĉese reŝargas la bate- 
riojn, kiuj funkciigas la dissendilon. Kaj 
la filo vokas la teron. Sed tiu ne plu kom- 
prenas lian lingvon.

Trad. D. Blanke

CIA kaŝe trapenetras 
la pacmovadon
La usona sekreta servo CIA enpenetrigas 
agentojn en la nederlandan pacmovadon 
kaj aranĝas atakojn kontraŭ armeajn 
instalaĵojn por tiel liveri pretekstojn por 
pli severa agado kontraŭ la kontraŭuloj 
de la altarmado kaj por rompi ilian re- 
zistadon kontraŭ la lokigo de raketoj. La 
en gazetaraj raportoj publikigita kon- 
feso de la CIA-agento Jonathan Paul 
Gardiner, aginta kontraŭ la pacmova- 
don, montras, ke antaŭ kvin monatoj li 
estis komisiita esplori la planojn kaj ce- 
loĵn de la nederlanda pacmovado kaj 
skismigi ĝin.
Por plenumi sian komision, la CIA- 
agento kamuflis sin kiel kontraŭulo de 
armado, foririgita el FRG. Jam kelkajn 
tagojn post sia apero en la pactendaro de 
la kontraŭuloj de nukleaj armiloj ĉe la 
nederlanda aerarmea bazo Woendsdrecht 
li ŝajnigis sin ekstreme militema kaj pos- 
tulis „pli da agado". Helpe de siaj komi- 
sidonintoj li organizis atakon kontraŭ 
municiejon en la belga loko Florennes. 
ĉe tio kvar kestegoj da 30-mm-grenadoj 
estis Stelitaj. Pere de siaj kontaktperso- 
noj ĉe la sekreta servo Gardiner antaŭ- 
zorgis, ke en tiu ĉi nokto la gardsoldatoj 
ne kontroliris ĉirkaŭ la deponejo. Laŭ la 
gazetaraj raportoj Gardiner konfesis, ke 
tiaj agoj celis la skismigon de la landa 
pacmovado. Post la konfeso Gardiner 
malaperis pro timo de venĝo far CIA.

el: „Horizont“, n-ro 6/84 
trad.: D. D unger t9



Prof. D-ro se. Ralf Stdhr

Faktoj pri senekzempla 
kemi-armila armado en Usono

En la batalo por paco kaj malarmado 
okupas gravan lokon la batalo pri am- 
pleksa malpermeso de kemiaj armiloj. 
Jam hodiaŭ la usonaj stokoj ampleksas - 
laŭ gazetaraj informoj - pli ol 150 OOO 
tunojn da kemiaj batalgasoj kaj 55 OOO 
tunojn da nerva gaso. Laŭ la akceptita 
mez- kaj longtempa planado en Usono 
devos esti elspezotaj ĝis la mezo de la 
okdekaj jaroj preskaŭ 10 milionoj da do- 
laroj por kemia armado. La konceptita 
kvarŝtupa produktadplano antaŭvidas 
plialtigi ĝis proksimume 1987/1988 la 
nuntempan stokon de ĉirkaŭ 3 milionoj 
da municiunuaĵoj (grenadoj, bomboj 
ktp.) de altgrade toksa municio al alme- 
naŭ 5 milionoj. Se oni konsiderus la ne- 
niigon kaj anstataŭigon de malnoviĝintaj 
municistokoj, tio estus duobligo de la 
usonaj stokoj. Se tiu ĉi programo estus 
plene realigata, la usonaj armefortoj dis- 
ponus pri kapacito je kemiaj armiloj, kiu 
sufiĉus atingi sur la eblaj militscenejoj 
en Eŭropo, Azio kaj aliaj regionoj efikon 
preskaŭ egalan al selektiva apliko de 
nukleaj armiloj.
La socialismaj ŝtatoj penas jam dum ja- 
roj efike kontraŭagi tiun ĉi ..kemian dan- 
ĝeron", kiu antaŭ ĉio eliras el Usono. 
Speciale klare respeguliĝas ilia konstru- 
iva sinteno en multe da aktivecoj en UN, 
en la Ĝeneva Konferenco pri Malarmado 
aŭ ankaŭ dum duflankaj interparoloj, 
por atingi ampleksan malpermeson de 
kemiaj armiloj kiel eble plej frue. Por 
atingi tiun ĉi finan celon, ili estas pretaj 
fari etapajn paŝojn. Tial pledas GDR - 
en kontrasto kun la Federacia Registaro 
— por kreado de zono libera de kemiaj 
armiloj en Eŭropo. Traktante okciden- 
tajn vidpunktojn. Sovetunio klarigis la 
21-an de februaro 1984 sian pretecon por 
la neniigo de stokoj de kemiaj armiloj 
sub sistemaj internaciaj surlokaj kontro- 
loj.

La ĉi-jaran 18-an de aprilo la usona 
vicprezidanto Bush prezentis al la Ge- 
neva Konferenco pri Malarmado kon- 
traktprojekton pri «mondvasta" malper- 
meso de kemiaj armiloj. Kvankam laŭ- 
tege anoncita, ĝi tamen ne povas vuali 
la veran karakteron de la usona sinteno 
pri tiu ĉi problemo: Tiu propono pri mal- 
permeso, kiun Reagan nomis aŭdaca ini- 
ciativo", kamuflu gigantan pluarmadan 
programon de Washington en la sfero de 
kemia armado per ŝajna preteco al trak- 

tado - simile al la Brusela Duobla De- 
cido en la sfero de nuklearmila armado. 
La kontroloj fiksitaj laŭ usonaj imagoj 
en la kontraktprojekto, estas nenio alia 
ol legalizado de spionado. Ĉar ili perme- 
sas senobstaklan aliron por eksterlandaj 
inspektistoj sur la teritorion de aliaj ŝta- 
toj «ĉiutcmpe kaj ĉiuloke" kaj tio en 
tiujn entreprenojn «kiuj apartenas al la 
registaroj aŭ estas kontrolataj de la re- 
gistaroj". Kontraŭe la privatkapitalisma} 
rilatoj en Usono apenaŭ donos al sove- 
tiaj inspektistoj la eblecon de efektiva 
kontrolado. Tiaj arogantaj postuloj celas 
evidente al tio, torpedi de komence la 
progresadon de la intertraktado.

Fatala tradicio 
de kemi-armila armado

Kemiaj armiloj estas supertoksaj, morte- 
fikaj kaj ankaŭ aliaj mortigaj aŭ nocaj 
kemiaĵoj kaj iliaj antaŭŝtupoj, kiuj estas 
speciale destinitaj al tio, kaŭzi per sia 
nocivo la morton aŭ aliajn damaĝojn. 
Kiel la nukleaj armiloj, ili apartenas al 
la amasneniigaj armiloj, kiuj mortigas 
«senelekte kaj aredissterne". Usonaj ar- 
meaj ekspertoj vidas krome la specialan 
avantaĝon de kemiaj batalrimedoj en 
tio, ke ili «vundas kaj mortigas sen di- 
fekti ilaron kaj konstruaĵojn". Jam mal- 
grandaj kvantoj sufiĉus por senhomigi 
grandajn teritoriojn.
Usono disponas pri la plej granda arse- 
nalo de kemiaj armiloj en la mondo. La 
ekzistantaj stokoj sufiĉus teorie por eks- 
termi kelkfoje la tutan homaron. Krom 
tio la efektiva aplikado de kemiaj batali- 
loj havis jam de ĉiam specialan signifon 
en la strategia kaj operacia planado de 
Pcntagon - ne laste sub la forta premo 
de potencaj kemiaj konzernoj de Usono. 
Kiel la spertoj de la vjetnama milito 
montris. Usono tute ne ektimis uzi amase 
kemiajn batalrimedojn kaj kaŭzi per tio 
ankaŭ netakseblajn ekologiajn dama- 
ĝojn.
En la militoj de la pasintaj jarcentoj oni 
ankoraŭ ne aplikis venenplenigitajn gre- 
nadojn. Laŭ la internacia juro oni mal- 
permesis la aplikadon kaj en la Brusela 
Deklaracio de 1874 kaj ankaŭ en la Haga 
Deklaracio el la jaro 1899 kaj en la tiel- 
nomata Haga Termilita Ordo, akceptita 
en 1907. Usono tiam rifuzis la subskri- 

bon de tiuj ĉi deklaracioj kun la rimarko, 
ke la kemia militadmaniero ne estas 
«malhumana" militformo. Kemiaj batal- 
rimedoj por militaj celoj unuafoje apli- 
kiĝis fare de la imperiestra Germanio la 
22-an de aprilo 1915 en Ypern (Belgio). 
En 1917 oni fondis en la usona ŝtato Ma- 
ryland la Edgewoodarsenalon. Ĝi servis 
kiel esplor- kaj evoluigejo por la kemia 
milito, kiel testejo kaj produktadesta- 
blaĵo kaj ankaŭ plenigstacio por kemiaj 
batalrimedoj. Tiu ĉi arsenalo estas an- 
koraŭ hodiaŭ la centra institucio de 
«Chemical Corps" de la usona armeo.
Kiam la 7-an de januaro 1922 dum la 
Washingtona Konferenco pri Mara Mal- 
armado estis akceptita rezolucio, kiu 
kiel parto de la ekzistanta internacia juro 
difinis la malpermeson de aplikado de 
sufokaj, venenaj aŭ similaj gasoj kaj ĉiuj 
similaj fluaĵoj kaj solidaj materialoj aŭ 
analogaj procedoj dum milito, la usona 
senato konsentis ja en marto 1922 kun 
tiu ĉi decido. Sed en Usono komenciĝis 
kampanjo, direktita kaj akcelita de 
«Chemical Corps" de la usona armeo kaj 
de la potencaj rondoj de la kemia indus- 
trio kun la celo ankaŭ estonte havi je dis- 
pono de la armeo kemiajn batalrimedojn. 
La masivaj atakoj de la rekomendantoj 
de kemia militado fariĝis ekde tiam 
daŭra fenomeno de parlamenta kaj eks- 
terparlamenta diskutado en Usono. En 
la plimulto de kazoj, ekzemple dum la 
voĉdonadojn la usona senato, dominis la 
grupiĝo de rekomendantoj de kemia ar- 
mado subtenata de influhavuloj de la ke- 
mia industrio. Karakteriza rezulto de tiu 
proporcio de potencoj estas la fakto, ke 
Usono dum duona jarcento ne ratifikis 
la Ĝenevan Protokolon pri la «Malper- 
meso de apliko de sufokaj, venenaj aŭ 
similaj gasoj kiel ankaŭ de bakteriaj ri- 
medoj dum milito" (17-a de junio 1925).

Mortriskoj de venenmilita iluzio

Dum la dua mondmilito Usono produktis 
kaj stokis pli ol 150 OOO tunojn da ke- 
miaj batalgasoj. Egaj amasoj da kemia 
municio estis ŝipe ekspeditaj el Usono al 
la militscenejoj kaj tenitaj en proksimo 
de la frontoj kiel «tuj disponebla aplikre- 
zervo". Rezulte de la dua mondmilito la 
usonaj trupoj predis en Eŭropo kaj Ja- 
panio krome milojn da tunoj de kemiaj 10



batalgasoj kaj jam plenigita kemia muni- 
cio. La plej granda parto estis transloki- 
gita al Usono, ankaŭ kelkmil tunoj da 
tabuno (batalgaso) produktitaj en la fa- 
ŝisma Germanio.

Post la dua mondmilito Usono plivas- 
tigis sian sistemon de produktado de ba- 
talgasoj kun la absurda argumentado, ke 
«Usono devas enkonduki la produktadon 
de nerva gaso, por savi la demokration 
kontraŭ la rusoj". Komence de la kvin- 
dekaj jaroj estiĝis produktejo por sarino 
proksime de Denver (usona ŝtato Colo- 
rado). Laŭ oficialaj indikoj de la usona 
registraro ĝi liveris nur ĝis 1957 proksi- 
mume 15 OOO tunojn de tiu altefika nerv- 
damaĝa batalgaso. Post kiam en New- 
port (usona ŝtato Indiana) en 1960 estis 
finkonstruita plua entrepreno por pro- 
duktado de ankoraŭ pli danĝera batal- 
gaso kun la koda signo „VX-gaso", la 
ĉiujara produktado de tiu ĉi gaso ekde 
1961 atingis ĝis 5 OOO tunojn.
Post masivaj internaciaj protestoj kaj 
post manifestacioj en Usono mem, la 
tiama usona registaro estis devigita pro- 
klami oficialan haltigon de produktado 
de kemiaj batalgasoj. La ekzistantaj pro- 
duktejoj estis zorgeme konservataj, la 
esplorado kaj evoluado de novaj kemiaj 
batalrimedoj senŝanĝe intensive daŭri- 
gataj, same kiel la programo por evo- 
luado de tielnomataj «binaraj" kemiaj 
batalgasoj, komenciĝinta en la sesdekaj 
jaroj. Tiuj «binaraj armiloj" enhavas en 
la uzota municio neniujn venenajn fin- 
produktojn, sed nur antaŭproduktojn por 
ilia produktado. La venenaj gasoj mem 
ekestas nur sekve de intermiksiĝo kaj 
reakcio de tiuj komponentoj en la gre- 
nado, la bombo aŭ aliaj eksplodiloj post 
ilia ekpafo aŭ faligo. Jam meze de la sep- 
dekaj jaroj en Usono ekzistis por tio la 
bezonataj teknologiaj bazoj. La produk- 
tado de tiuj plurkomponentaj armiloj 
malfaciligas efektivan kontrolon de la 
produktado de kemiaj armiloj, ĉar la 
substancoj estas normalaj industriaj pro- 
duktoj.

Psikologiaj artifikoj vualu 
la kemian superarmadon

En la jaroj 1976 kaj 1977 en Usono ko- 
menciĝis psikologia kampanjo por ama- 
sefike «motivigi" novan ŝtupon en la 
eskalado de kemia superarmado. En la 
antaŭparolo de traduko de la libro «Inter- 
national Weapons Development" tekstas 
jene: «Alia ofte forgesita kaj kalumniita 
armilo estas la kemia militado. Moder- 
naj kemiaj substancoj povas nemovebligi 
por certa tempo milojn da homoj, sufiĉe 
longe, por haltigi atakon, sen noci la vik- 
timojn."
Poste aperis ĉiam pli ofte raportoj en la 
gazetaro asertantaj, ke Sovetunio apli- 
kis en Sudorienta Azio kaj pli poste an- 
kaŭ en Afganistano kemiajn batalgasojn 
(tielnomatan Flavan Pluvon). En neniu 

kazo troviĝis pruvoj, ke Sovetunio apli- 
kis tiujn batalgasojn. Same senbazaj evi- 
dentiĝis asertoj kiel tiuj el la raporto de 
la Internacia Sekretariejo de la Nordat- 
lantika Societo de septembro 1981, «laŭ 
kiuj sovetiaj kemiaj batalgasoj estas 
aplikataj de aliaj ŝtatoj aŭ transdonitaj 
al ili". Ĉiam pli evidente montriĝis la 
misproporcio inter la starigitaj asertoj 
kontraŭ Sovetunio kaj la nefidindaj in- 
dicoj por subteni ilin. Mem usona gene- 
ralmajoro Fulwyer, en Pentagon kompe- 
tenta por nuklea kaj kemia militado, 
konfesis: «Ni ne havas konkretajn pru- 
vojn, sed ni kredas..." La 18-an de 
marto 1983 «Sŭddeutsche Zeitung" (Sud- 
germana Gazeto) raportis: «Laŭ la publi- 
kigita raporto de la aŭstralia ministro 
por eksteraj aferoj. Bill Hayden, temas 
pri falsaĵo, pri folioj kaj alia materialo, 
kiuj estis prilaboritaj aŭ surŝprucigitaj 
per flava farbo."
La publika anonco de prezidanto Reagan 
de la 8-a de februaro 1982 ne lasis iu ajn 
dubon pri intenco kaj celo de tia internen 
kaj eksteren celanta provokado kontraŭ 
Sovetunio: Komenciĝos la produktado 
de binaraj kemiaj armiloj!

Eŭropo fariĝu kemiarmila batalkampo

Post la fino de la dua mondmilito usonaj 
kemiaj batalrimedoj estas seninterrompe 
disponeblaj en FRG por aplikado. La pli- 
multo de la nuntempe tie stokitaj toksaj 
kemiaj batalgasoj de Usono estas desti- 
nataj por aplikado en «taktikaj apliksis- 
temoj" de NATO. Laŭ publikigo en la 
burĝa gazetaro kaj ankaŭ laŭ duonofi- 
cialaj anoncoj de usonaj armeanoj kaj 
politikistoj, la centra deponejo por ve- 
nenaj gasoj de usonaj trupoj en Eŭropo, 
estas la «Fischbach-depoto" (FRG/sub- 
distrikto Pirmasens). Laŭ informoj de la 
stokholma SIPRI-instituto troviĝas tie 
minimume unu, se eĉ ne kvin procentoj 
de la tuta stoko de kemiaj batalgasoj de 
Usono.
Laŭ la ideoj kaj planado de Pentagono, 
Eŭrope estas la «ebla batalkampo" sur 
kiu estu aplikotaj kemiaj armiloj. Tiel 
skribis la iama oficiro de la FRG-a Fe- 
deracia Armeo Alfred Mechtersheimer 
en sia antaŭparolo al la libro «A Higher 
Form of Killing" (Pli alta formo de mor- 
tigo) de la britaj aŭtoroj Robert Harris 
kaj Jeremy Paxmann: «La dense loĝata 
teritorio de la Federacia Respubliko 
Germanio estis konceptita kiel integrita 
batalkampo, en kiu ankaŭ la kemiaj ar- 
miloj okupas gravan lokon, ĉar laŭ opi- 
nio de usonaj armeanoj ili pli bone ol la 
nukleaj armiloj kontentigos la imagon 
pri milito limigita al Eŭropo."
Tiuj principoj estas entenataj en la ins- 
trureguloj validaj por la usona terarmeo 
«Operational Concept for the Air Land 
Battle and Corps Operation 1986". Laŭ 
tio «kemiaj armiloj", kiuj laŭ usona ge- 

neralo Starry «estos aplikataj je frua mo- 
mento sur la teritorio de la malamiko", 
formas nedisigeblan parton de moder- 
naj batalagoj. Kiel oni povas sekve vidi, 
jam ne temas «nur" pri «fortimiga pla- 
nado", se oni stokas novajn kemiajn ar- 
milojn en Eŭropo. La nova superarmado 
en la sfero de kemiajn armiloj servas al 
la «militado kun interligitaj armiloj", kiu 
inkluzivas la kombinitan aplikadon de 
nukleaj, kemiaj kaj konvenciaj armiloj 
en la «tuta vasteco de la teritorio" kaj 
kiu fariĝu integrita parto de la batala- 
gado en Eŭropo.
Tio kompreneble kondiĉas, ke novspecaj 
kaj ankoraŭ pli efika kemia municio 
estu translokigota el Usono al FRG kaj 
ankaŭ al aliaj NATO-landoj. En 1983 ko- 
menciĝis kun pruvitaj financaj elspezoj 
de almenaŭ 30 milionoj da dolaroj la 
produktado de du specoj de binara mu- 
nicio. Dumtempe ankaŭ Turkio, Grand- 
britio kaj Italio donis al Pentagono pro- 
vizoran konsenton instali sur siaj terito- 
rioj kemiarmilajn deponejojn.
Apud la evoluado de novaj tipoj de mu- 
nicio por la konataj kemiaj batalgasoj, 
kiuj efikas sur vasta areo, en Usono oni 
ege penas trovi novajn kemiajn batalga- 
sojn, kiuj unuflanke rapide asimiliĝas 
tra la haŭto kaj la spirorganoj, kaj ali- 
flanke ne kaŭzos longdaŭran venenigon 
de la teritorio, por ke la atakantaj trupoj 
povu suriri la venenigitan areon post 
mallonga tempo.

Klopodoj por malpermeso 
de kemiaj armiloj

La akcelata kemiarmila armado en 
Usono plimultigis la voĉojn ne nur el la 
socialismaj landoj, kiu) esprimas sin por 
ampleksa malpermeso de kemiaj armi- 
loj. Pli ol 100 ŝtatoj subskribis la «Kon- 
vencion pri malpermeso de evoluado, 
produktado kaj stokado de bakteriaj 
(biologiaj) kaj toksaj armiloj kaj pri ilia 
neniigo" de la 10-a de aprilo 1972. Gi en- 
havas la striktan devoligon atingi «inter-, 
konsenton pri efikaj paŝoj \ al malper- 
meso de kemiaj armiloj" en kiel eble plej 
mallonga tempo. Sed Usono rifuzas ĉiujn 
proponojn prezentitajn por konforma 
konvencio kaj krom tio finigis siaflanke 
en 1980 la duflankajn traktadojn inter 
Sovetunio kaj Usono pri malpermeso de 
kemiaj armiloj. Konsidere al la fakto, 
ke la usona kemiarmila superarmado 
kaŭzas por ĉiuj popoloj nekalkuleblajn 
riskojn kaj ke samtempe ekzistas ho- 
diaŭ ĉiuj necesaj antaŭkondiĉoj - inklu- 
zive de efektivaj kontroleblecoj - por 
realigi efikan malpermeson de kemiaj 
armiloj, la popoloj postulas kun energio 
la senprokrastan proskribon de ĉiuj ke- 
miaj batalgasoj kaj la protektadon de la 
homaro kontraŭ la risko de kemia milito.

El „Horizont“ n-ro 6!84 
Tradukis Renate kaj Dieter Berndt11



Gerhard Zazvvorka Inkubo 
Kosma Armado

1. Kvar etapoj
de usona kosma armado

Jam ekde la kvindekaj jaroj la usona 
kosmovetura esplorado estas antaŭeni- 
gata speciale sub aspektoj de milita uti- 
ligado. En la unua etapo Pentagono 
celis evoluigon de uzopretaj portilsiste- 
moj, kiuj povas transpreni diversajn mi- 
litajn taskojn. La dua etapo signifis apli- 
kon de skoltaj satelitoj, la tria etapcr es- 
tis signata per la enkonduko de kosmaj 
flugajoj por navigado kaj milita gvi- 
dado, do por la sekurigado de interligoj 
inter la usona ĉefkomandejo kaj la stra- 
tegia submarŝiparo, krome kun la trans- 
maraj strategiaj bombaviadilaroj. Ak- 
tuale en kosmo troviĝas ĉirkaŭ 100 uso- 
naj satelitoj kun milita determino. Baze 
de la jam ekzistantaj atingajoj nun 
Usono intencas elprovi kaj lanĉi armilojn 
lokigotajn en kosmo por detrui objektojn 
en kosmo kaj sur Tero.
Tiu kvara etapo jam komenciĝis. Tion 
pruvas la programo de ..Space Shuttle" 
per la elprovado de militaj kosmotrans- 
portiloj. Sed ankaŭ provoj per laseraj ar- 
miloj kaj testoj de nova kontraŭsatelita 
sistemo (ĉasaviadiloj F 15 kun specialaj 
raketoj) atestas pri tio.
La jenaj usonaj sistemoj estas planataj 
por militigo de kosmo:
- kosmaj militaj transportiloj por provi- 

zado de kosmaj militŝipoj (ekz. «Chal- 
lenger")

- sistemoj por detruo de malamikaj flu- 
gaĵoj (kaj satelitoj kaj lanĉitaj rake- 
toj)

- orbitaj stacioj por lokigado de armiloj 
kontraŭ Teraj celoj kaj

- armiloj lanĉitaj en kosmon cele al de- 
truo de malamikaj raketoj

2. Spekulado
je rapidega lasera ekbato

Estas malica ludo, kiam la Reagan-ad- 
ministracio volas enkonduki la lokiga- 
don de kosmaj militŝipoj per la planita 
lanĉo de kosmaj kontraŭraketaj siste- 
moj. Sub la erariga nocio ..defenda stra- 
tegio" Vaŝingtono atakas la ekzistantan 
ekvilibron inter USSR kaj Usono. Usono 
volas kaŝi sian kosman armadon per de- 
fendmotivaj paroladoj. Ĝi sole celas per 

la milita strategio superiĝon certige al 
..venkigaj" surprizaj ekbatoj. En Penta- 
gono oni spekulas, ke malamiko atakita 
per ekbataj armiloj ne povas defendi sin, 
ĉar la kosmaj kontraŭraketaj sistemoj de 
Usono detruus la kontraŭbatajn raketojn 
plej malfrue dum traflugo de kosmo. 
Tiun fonon aludas ekz. la esplorejo «Mal- 
armado: Kiu kontraŭas?" eldonita antaŭ 
nelonge de la sovetia milita eldonejo.
Sed kiam Usono posedos forte armitajn 
kosmoŝipojn orbitantajn ĉirkaŭ Tero, 
tiam estas kredeble ekipi ilin por ekbato 
kontraŭ surteraj celoj, ĉis nun ankoraŭ 
ne ekzistas uzopretaj novaj armiloj por 
tiu nova celo. Ilia evoluado estas reali- 
gata intense. La portiloj jam ekzistas. Ĉe 
la atomarmiloj estis alie. La atomarmiloj 
estis pli frue disponeblaj ol iliaj postaj 
portiloj, la raketoj. La sovetia semajn- 
gazeto «Nova Tempo" indikas sub la ti- 
tolo «Kosma terorismo" la usonan inten- 
sigitan elprovadon de laseraj armiloj. 
Pentagono jam havas kontraktojn kun 
Rockwell International, Lockheed kaj 
TRW. Gvida en la evoluado estas la fi- 
fama Livermore-laboratorio en Kalifor- 
nio. Intertempe okazadas provoj por 
malfunkciigo de celserĉiloj de aero- 
aero-raketoj per laseraj aparatoj desur 
aviadilo „C 135". Ekzistas kompetentaj 
okcidentaj publikaĵoj, en kiuj oni alu- 
das, ke oni volas per laserradiaro disde- 
geli celojn sur Tero.
Por surpriza ekbato per laseraj kanonoj 
oni intencas utiligi, ke la lasera radio laŭ 
rapideco venkas ĉiujn rekordojn de ra- 
ketoj kaj pafaĵoj. Je lasera radio oni 
kalkulas per lumrapideco, do 300 OOO 
km/s.
En kiun fatalan situacion nia mondo ve- 
nus, se ĝi povus esti metata en inferon 
sekundone, nur ĉar kelkaj frenezuloj 
kredas, ke ili povus regi la mondon el 
kosmo? La internacia situacio jam antaŭ 
estigo de milito tute malstabiliĝo.

3. Starigi barilon kontraŭ 
la usonaj planoj de stelmilito!

Certaj usonaj amasmedioj jam entuzias- 
miĝas por kosma armado, ŝajnigas ĝin 
neevitebla kaj pentras amassugestian 
bildon pri „war of stars", «stelmilito". 
Reale pensantaj okcidentaj politikistoj 

tamen komprenas, ke vetarmado en 
kosmo entenas netakseblajn danĝerojn 
kaj senkaŝe diskonigas siajn timojn.
En Sovetunio jam delonge estas kon- 
damnita disvastigo de vetarmado al 
kosmo. Ekde marto 1957 konkretaj so- 
vetiaj proponoj por malhelpo de kosma 
armado ekzistas. De tiam kulpe de 
Usono multaj eblecoj restis neuzitaj, 
atingi konformajn du- kaj multflankajn 
interkonsentojn. Komence de aprilo 84 
Konstantin Ĉernenko denove starigis de- 
mandon al la usona registaro, ĉu ne estas 
tempo, akordiĝi pri malebligo de mili- 
tigo de kosma spaco. Samtempe li espri- 
mis la pritakson de USSR, ke Vaŝingtono 
tute ne volas interkonsenton. Mirigite 
USSR registris la lastatempan aserton de 
USONO-prezidento Reagan, ke li ne in- 
tertraktados kun USSR pri la planitaj 
kosmaj armilsistemoj, ĉar «kontrolo de 
la interkonsentoj ne eblus". Ke tio estas 
reale senbaza kaj preteksto por seninte- 
reso en la Blanka Domo, ĉi-tage klarigis 
la mondfama profesoro pri astronomio 
kaj kosmoesplorado de Cornell-universi- 
tato, Carl Sagan. La estiĝo de koalicio 
por la paca uzado de kosmo en Usono 
montras, ke la militismaj kosmoplanoj 
de Reagan-administracio elvokis zorgojn 
kaj provokis aktivadojn ankaŭ trans la 
socialismaj landoj.
USSR lanĉis iniciaton post iniciato por 
forigo de armadpenoj en kosmo:
- per la memorandoj de marto/aprilo 

1957 kaj marto 1958;
- per la aliĝo al la kosmokontrakto de 

1967;
- per penoj por la limigo de strategiaj 

kontraŭraketaj sistemoj kiel parto de 
SALT-I-interkonsentoj de 1972; (kaj 
la suplementa protokolo de 1974);

- per la irigo de sovetiaj-usonaj interpa- 
roloj pri kontraŭsatelitaj sistemoj, 
kiujn Usono unuflanke interrompis;

- per la transdono de projekto de kon- 
trakto pri malpermeso de lokigado de 
iaj armiloj en kosmo de 1981;

- per la projekto de kontrakto de USSR 
pri neapliko de perforto en kosmo kaj 
el kosmo teren de 1983.

Samtempe USSR solene deklaris, ke ĝi 
neniam kiel unua sendos armitajn flu- 
gaĵojn en kosmon.
En pasinta aŭtuno voĉdonado en la 38a12



Pablo Neruda

La United Fruit Co.
Kiam sonis la trumpeto, ĉio 
jam estis preparita sur la Tero, 
kaj Jehovo disdividis la mondon 
al Coca-Cola ine., Anaconda, 
Ford Motors kaj aliaj institucioj: 
La United Fruit Co.
rezervis al si la plej sukoplenan, 
la centran bordon de mia lando, 
la dolĉa talio de Ameriko.
ĉi baptis denove siajn landojn 
kiel ,.Bananajn Respublikojn", 
kaj sur la dormantaj mortintoj, 
sur la malkvietaj herooj 
konkerintaj la grandecon, 
la liberecon kaj la flagojn, 
ĝi aranĝis la komedian operon: 
ekstermis la libervolajn, 
regalis per kronoj de Cezaro, 
dissemis la envion, allogis 
la diktatorecon de la muŝoj, 
muŝoj Trujilla, muŝoj Tacho, 
muŝoj Garcia, muŝoj Martinez, 
muŝoj Ubico, muŝoj humidaj 
de sango humila kaj marmelado, 
muŝoj ebriaj kiuj zumis 
super la popolaj tomboj, 
muŝoj de cirko, saĝaj muŝoj 
ekspertaj pri tiraneco.
Inter la muŝojn sangavidajn 
la Fruit elŝipiĝas, 
detruanto la kafon kaj la fruktojn, 
el siaj ŝipoj sur kiuj cjlitis, 
kiel sur pladoj, la trezoro 
de niaj landoj submergitaj.
Dume, en la sukeraj 
abismoj de la havenoj, 
falis indiĝenoj tuj entombigotaj 
en la nebulon de la mateno: 
korpo ruliĝas, aĵo 
sen nomo, numero falinta, 
grapolo de mortinta frukto 
ŝutita sur la putraĵon.

Trad. Roberto Passos Nogueira

Pablo Neruda kaj la murdita prezidento de Cilio, Salvador Allende.
Fotoj: Zentralbild

plenkunsido de UN pri la rezolucio„Mal- 
helpo de vetarmado en kosmo" klare vi- 
digis, ke plimulto de ŝtatoj partoprenas 
la pozicion de USSR. 147 ŝtatoj voĉdonis 
por. Usono izoligis per soleca kontraŭ- 
voĉo.
Ankaŭ en regiono de usona kosma ar- 
mado montriĝas, kiom senskrupule la 
Blanka Domo malatentas popolrajtajn 
devigojn, rompas aŭ preteras kontrak- 
tojn kiel la kosmokontrakton kaj la in- 
terkonsentojn pri kontraŭraketaj siste- 
moĵ. Krome Usono minacis ne plu parto- 
preni la laboron de la UN-komitato pri 
paca uzado de kosmo.
Necesas fari ĉion, por ke la inkubo de 
kosma armado ne realiĝu. La tempo ur- 
ĝas.

Pablo Neruda

La morto
Mi jam renaskiĝis multfoje, el la profundo 
de steloj malvenkintaj, refarante la fadenon 
de la eternecoj, kiujn mi popolis per miaj manoj, 
kaj nun mi mortos, sen plio, kun tero 
sur la korpo, destinita esti tero.

Mi ne aĉetis la parcelon de 1’ĉielo kiun vendadis 
la sacerdotoj, nek akceptis la tenebrojn 
fabrikatajn de la metafizikisto 
por trankvilaj potenculoj.

En la morto mi volas resti kun la malriĉuloj 
kiuj ne havis tempon ĝin studi, 
dum ilin vipadis tiuj kiuj disdividis 
kaj regulas la ĉielon.
Mi havas mian morton preta, kiel veston 
kiu min atendas, el la koloro kiun mi ŝatas, 
el la amplekso kiun mi ĉiam vane serĉis, 
el la profundeco kiun mi bezonas.

Kiam eluziĝis la klara substanco de Famo 
kaj la lukto draŝas per siaj marteloj 
en alies fortaj manoj, 
la morto alvenas por forviŝi la markojn 
kiuj konstruis ĝiajn landlimojn.

Trad. Roberto Passos Nogueira

Trad. M. Lennartz 
el „Horizont“ 1984/5
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ALVOKO
de la membroŝtatoj de Varsovia Kontrakto 
al la membroŝtatoj de NATO 
pri faro de kontrakto de reciproka 
rezigno je apliko de perforto milita kaj 
la daŭrigo de pacaj rilatoj

En la hodiaŭa komplika internacia situa- 
cio, kiam la streĉoj inter la ŝtatoj — spe- 
ciale en Eŭropo - plie kreskas kaj la 
minaco de milito pliiĝas, la membroŝtatoj 
de la Varsovia Kontrakto pri amikeco, 
kunlaboro kaj reciproka subteno - 
Popola Respubliko Bulgario, Hungara 
Popola Respubliko, Germana Demokratia 
Respubliko, Popola Respubliko Pollando, 
Socialisma Respubliko Rumanio, Unuiĝo 
de Socialismaj Sovetiaj Respublikoj kaj 
Ĉeĥoslovaka Socialisma Respubliko - 
alvokas la membroŝtatojn de NATO unu- 
igi la penojn por malpliigo de streĉoj, 
sanigo de politika klimato en la reci- 
prokaj rilatoj, por la firmigo de konfido 
kaj paco je la bonfarto de ĉiuj popoloj.
La membroŝtatoj de Varsovia Kontrakto 
opinias, ke kontribuas al tiu celo, kune 
pritrakti la projekton de Kontrakto pri 
reciproka rezigno je apliko de milita 
perforto kaj la daŭrigo de pacaj rilatoj, 
proponita per la Politika Deklaro de 
Praha je 5a januaro 1983.
La senco de ĉi tiu propono estas evi- 
denta.
La membroŝtatoj de Varsovia Kontrakto 
proponas al la membroŝtatoj de NATO, 
kontrakte reciproke sin devigi, apliki 
unu kontraŭ la alia nek kernarmilojn nek 
konvenciajn armilojn kaj sekve ekskludi 
ĉiun aplikon de milita perforto unu kon- 
traŭ la alia. La devigo validus sur la 
teritorioj de ĉiuj membroŝtatoj de la 
kontrakto kaj je ties milita kaj civila 
personaro. Ŝipoj, aviadiloj kaj kosmo- 

veturiloj kaj aliaj ties objektoj, kie ajn 
ili troviĝas.
Sajnas eble antaŭvidi en la kontrakto 
analogan devigon por la landoj aparte- 
nantaj al ambaŭ aliancoj kontraŭ triaj 
landoj — egale ĉu tiuj, kiuj staras al ili 
en duflankaj aliancaj rilatoj, ĉu nealian- 
citaj, ĉu neŭtralaj ŝtatoj — ne apliki 
perforton.
Esenca parto de la kontrakto povus esti 
la devigo de ĝiaj membroŝtatoj, ne 
minaci la sekurecon de internaciaj maraj, 
aeraj kaj kosmaj interligaj vojoj irantaj 
laŭ regionoj, pri kiuj validas nenies na- 
cia jurisdikcio. En la kontrakto povus 
ankriĝi la devigo de ĝiaj partoprenantoj, 
labori cele al ĉesigo de vetarmado, limigo 
kaj malpliigo de armado kaj malarmado. 
Tio devas validi kaj por nuklea kaj por 
konvencia armadoj. La kontrakto povus 
antaŭvidi la devigon, kune trakti komu- 
najn paŝojn por forturno de minaco de 
surpriza atako. Estas celkonforme, 
esprimi en la kontrakto la pretecon al 
kunlaboro, por plialtigi la efikecon de 
UN baze de ĝia ĉarto. La kontrakto de 
reciproka rezigno je apliko de perforto 
milita kaj la daŭrigo de pacaj rilatoj 
kompreneble ne limigus la necedeblan 
rajton de siaj partoprenantoj je individua 
kaj kolektiva memdefendo laŭ artikolo 
51 de ĉarto de Unuiĝintaj Nacioj.
Dekomence la kontrakto estus malferma 
por partopreno al ĉiuj aliaj ŝtatoj tion 
dezirantaj.
Tiuj kaj aliaj demandoj ligitaj al la 

projekto de kontrakto estis objekto de 
konsultiĝoj okazintaj lasttempe duflanke 
inter la membroŝtatoj de Varsovia Kon- 
trakto kaj multaj membroŝtatoj de 
NATO, krome kelkaj aliaj ŝtatoj. Tiuj 
konsultiĝoj kontribuis al la plilarĝigo kaj 
profundigo de kompreno pri la propono 
de la membroŝtatoj de Varsovia Kon- 
trakto. Tamen plue ekzistas pri tiu pro- 
pono kaj ĝiaj unuopaj elementoj diversaj 
opinioj indaj je seriozaj traktadoj.
Ĉi ĉio emfazas la neceson pliintensigi la 
dialogon pri propono de kontrakto de 
reciproka rezigno je apliko de perforto 
milita kaj daŭrigo de pacaj rilatoj. La 
membroŝtatoj de Varsovia Kontrakto 
estas pretaj je tio.
Ili alvokas por fari novan paŝon je trak- 
tado de projekto de kontrakto kaj ko- 
menci multflankajn konsultiĝojn. Iliestas 
konvinkitaj, ke speciale multflanka foru- 
mo estas taŭga, profunde konsideri la opi- 
niojn de ĉiuj membroŝtatoj,komuneekvi- 
librigi ĉiujn pripensojn pri la kontrakta 
ideo kaj ĝiaj unuopaj komponantoj.
La ĝusteco de tiu vojo estas pruvita jam 
hodiaŭ laŭ la spertoj de multaj plurflan- 
kaj forumoj, sur kiuj traktiĝis komplikaj 
problemoj de eŭropa sekureco.
Partoprenantoj de tiuj konsultiĝoj povus 
esti la membroŝtatoj de Varsovia Kon- 
trakto kaj de NATO, sed ankaŭ ĉiuj aliaj 
interesitaj eŭropaj ŝtatoj. Objekto de la 
konsultiĝoj povus esti kaj la kontrakta 
ideo mem, kaj la ĉefelementoj de tia 
kontrakto.14



VVolfgang Borchert

Provu
Iru centren en la pluvon, 
Benu ties gutdiluvon. 
Revu en susura lui', 
provu esti nun bonul’.

Iru centren de la vent’. 
Kredu al infana sent’.
Storm’ fariĝu al stimul’, 
provu esti nun bonul’.

Iru centren en la brulon.
Amu tiun fiegulon 
en la ruĝ’ de 1'korcirkul’. 
Provu esti nun bonul*.

Tradukis Hans-Georg Kaiser

Dum la konsultiĝoj povus esti traktataj 
tiuj demandoj kiel enhavo kaj amplekso 
de eblaj kontraktaj devigoj, ilia rilato al 
la devigoj de UN-ĉarto, la Fina Akto de 
Helsinki kaj aliaj du- kaj plurflankaj 
kontraktoj kaj interkonsentoj, krome la 
kunlaboro dum la garantiado de reali- 
gado de la kontraktaj devigoj.
Dum la multflankaj konsultiĝoj laŭ la 
opinio de la membroŝtatoj de Varsovia 
Kontrakto oni povus tuj komenci trakta- 
don de la esencaj demandoj aŭ - se la 
membroŝtatoj de NATO preferas laŭpa- 
ŝan agadon - antaŭiĝi diskutadon pri 
la kadro kaj la sinsekvo de traktado de 
tiuj demandoj. Pri la proceduraj de- 
mandoj de la multflankaj konsultiĝoj 
inkluzive de fiksado de loko laŭ opinio 
de membroŝtatoj de Varsovia Kontrakto 
oni povas senprobleme interkonsentiĝo 
Kompreneble la membroŝtatoj de Var- 
sovia Kontrakto estas pretaj, daŭrigi la 
interŝanĝon de opinioj pri sia propono 
je la Stokholma Konferenco pri konfidi- 
gaj kaj sekurecigaj aranĝoj kaj malar- 
mado en Eŭropo kaj je duflanka ebeno 
kun ĉiuj interesitaj ŝtatoj. La popoloj de 
Eŭropo kaj la mondo atendas agojn por 
la paco kaj sekureco, por la forigo de 
minaco de nuklea katastrofo. Ĉi-sence la 
membroŝtatoj de Varsovia Kontrakto 
turnas sin per ĉi tiu alvoko al la mem- 
broŝtatoj de NATO kaj esperas pozitivan 
respondon.

Trad. M. Lennartz

Herberts Dorbe

Adiaŭoj linioj 
de violonistino 
al Felix
Mendelssohn- 
Bartholdy

1941

Frat’ muzikverkisto.
Ĉi sciig’ por vi
Estos entombiga
Sonorad' pri mi.

Varme en mi ondas
Al vi ama sent’ -
Ambaŭ ni devenas
El la sama gent’.

Homoj avertiĝas
Pri la mortdanĝer -
Fŭhrer cerbojn pistas, 
Miksas kun la ter’.

Vin 1’epidemio
Trafis dum junec’, 
Junan min mortigos 
Kugl’ de proksimec’.

Tristas mia koro
Pro la vivsopir’.
Vi, mortinto, povas
Kuŝi sen dezir’.

Mortigotoj tremas 
Antaŭ kugla hajl’.
lli falos. Oni
Krios por li: „Heil 1“

lam severdiris
Di’ de Abraham: 
Malicajon glutos 
La infera flam’.

La ĉiel ne savos
Homojn de la mort.
Fia maniulo
Regas kun perfori'.

Ne demandu, frato,
Kiu vokas vin ...
Vivaj rememoros
Pri Sara Raŝin.*

*) Raŝin Sara (1920. 23. V.-1941, XI) violo- 
nistino kun virtuoza, emocie esprim- 
plena, muzika ekvilibrigita ludo, bonega 
kulturo de tonoj. Diplomita de internacia 
konkurso en Bruselo (1937). Multe kon- 
certis en Latvio kaj eksterlande: en Pol- 
lando, Franclando kaj Britio. Post la in- 
vado de hitleranoj okupantoj en Latvion, 
faŝistoj mortigis la talentan artistinon.

El la latva trad. A. Kubulnieks

Recenzo
Nemere, Istvan: Sur kampo granita. 
Hungara Esperanto-Asocio. Budapest. 
1983.129 p. 15 gld.
Istvan Nemere estas unu el la plene pro- 
duktivaj verkistoj esperantlingvaj. Lia 
unua libro (La naŭa kanalo) aperis en 
1981, nun ni povas legi lian kvaran 
verkon.
Martin Dregger, dum la milito leŭtenanto 
de la germana okupada armeo en Italio, 
respondecas pri pafmortigo de sep 
homoj.
Post la milito li eklaboras ĉe la Ruĝa 
Kruco en Svislando kaj tie altrangiĝas. 
Kiam li demaskiĝas kiel militkrimulo, li 
mallonge antaŭ la arestiĝo veturas al la 
vilaĝo, kie li estiĝis krimulo, por denove 
renkonti la ĉeestintojn.
La historio estas verkita laŭ vera okazaĵo. 
Tiu afero ne estas unika, ankaŭ en GDR 
antaŭ nelonge estas kondamnita simila 
homo kiel Dregger: Dum la milito kri- 
mulo, poste bona ŝtatano, diligenta 
laborulo, fidinda estro. Do la temo de 
la romano estas aktuala. Tamen min, 
germano naskiĝinta dek jarojn post la 
milito, la verko ne kontentigas. Nemere 
priskribas la vivon de Dregger en la 
itala vilaĝo kaj poste kiel funkciulo de 
RK. Dregger ĉiam strebas esti bonulo, 
li evitas kverelojn kun la vilaĝanoj, 
penas konstrui ponton inter invadintoj 
kaj okupiĝintoj. Lia malbona ombro estas 
la suboficiro Helmut, ĝisosta nazio, kiu 
plenumas la krimojn. La pentrata bildo 
de germanaj oficiroj restas nekompleta, 
pala. Tradicioj de la oficira kasto, ebla 
burĝa humanisma edukado, iuj rilatoj al 
la faŝisma reĝimo restas netuŝitaj.
Nemere verkas profesie, flue. Kvankam 
li enhave ne atingas la nivelon de «La 
blinda birdo”, kio por mi estas lia ĝisnuna 
majstraĵo, li pruvas, ke li scipovas ligi 
politikan eldiron kun aventureco kaj 
verkista altniveleco.

Michael Lennartz

Pri broŝuro de Andropov 
kaj „ presagentejo"
La sovetunia «presagentejo" Novosti 
eldonis antaŭ nelonge la deklarojn kaj 
intervjuojn de la forpasinta Generala 
Sekretario de CK de KPSU, Juri V. 
Andropov, sub la temo «Konservi la 
pacon por la nunaj kaj estontaj genera- 
cioj". La materialoj devenas el la monatoj 
aŭgusto-novembro 1983. La broŝuro, 
30 paĝa, entenas bonegan materialon, 
kiun aparte legu esperantistoj el okci- 
dentaj landoj ofte nekonantaj la sovetiajn 
proponojn. La preso estas bona. Stranga 
kaj aparte en sovetiaj tradukoj ofta tra- 
dukeraro estas «presagentejo". Laŭ PIV 
(863) preso = ago de tiu kiu presas. Do 
«presaĵagentejo” eblus. Sed kial ne „ga- 
zetara agentejo"? D. B.15



Nikolaj Tiĥonov (1896—1979)

La bluaj flagoj en Varsovio
Kadre de la Dua Tutmonda Kongreso de Pacdefendanto] de 16.-22. 11. 1950 en 
Varsovio f ondiĝis la Monda Packonsilantaro, parto de la tutmonda pacmovado

La bluaj flagoj flirtis en Varsovio. Ler- 
neja junularo - knaboj kaj junulinoj - 
iradis de domo al domo kaj sonorigis je 
loĝejoj, kie sur fenestroj ne estis alglu- 
itaj packolomboj. Ili diris komplezeme: 
„Ni scias, ke vi estas tre okupitaj. Bon- 
volu permesi, ke ni mem algluu kolom- 
bojn sur la fenestrojn. Ja en Varsovio 
debatas Dua Tutmonda Kongreso de la 
Pacdefendantoj." La hejmaj mastroj 
volonte permesadis iri por la fenestroj. 
En Varsovio ĉio blovis per neskuebla volo 
de la interpopola paco.
Mi venis al Varsovio iutempe antaŭ la 
kongreso. Mi eniris al ejo, kie devis 
okazigi la kongreso kaj mi ekpanikiĝis. 
Nenio estis ankoraŭ preta. Estis nur 
grandega, malvarma kaj malplena ĉam- 
brego. Verdire, oni alportadis jam 
tabulojn, benkojn, ilaron. Sed la tago de 
la komenciĝo de la debatoj estis jam tre 
proksime, kaj ĉi halo de estonta ĝuste en 
konstrustato, presejo de Dom Slowa 
Polskiego (La Domo de la Pola Vorto) 
per nenio rememorigadis debatojn.
La mastroj petis pardonon: ĵus dum ĉi 
tagoj ili eksciiĝis, ke la kongreso anstat- 
taŭ en Sheffield realiĝos en Varsovio.
- Sed vi ne ĉagreniĝu - ili diris. - Cio 
estos en ordo.
Kaj jen venis la kongrestago. La dcle- 
gitoj de ĉiuj landoj eniris al la ejo kaj 
iliaj okuloj rave ekbrilis. Ili sciis, ke la 
polaj amikoj tute ne havis tempon por 
transformiĝo de malplena halo je kon- 
gresejo. Sed ili ĝin transformis.
Muroj de la ĉambro estis drapiritaj per 
flava teksaĵo, ordigita je ŝikaj faldoj. 
La kaneligitan plafonon ornamis flagoj 
de la plej diversaj landoj. Sur la vitraj 
nervuroj de la tegmento estis desegnitaj 
violbluaj, liliaj kaj grizaj (tio dependis 
de heliĝo) kolombaroj. Faritaj por muroj 
blankaj skulptitaj kolomboj ĉirkaŭas nin 
en sama ĉambrego.
Je la tuta longeco de la ĉambro estis 
starigitaj tabloj. Sidantaj ĉe ili delegitoj 
povis aŭskulti oratorojn en unu el ok 
lingvoj. Murojn ornamis dek kvar gran- 
daj, kvinmetraj bareliefoj: virinoj kun 
kolomboj enmane.
Arkitektoj, inĝenieroj, lumigistoj, mun- 
tadistoj - ĉiuj laboris tage kaj nokte, por 
transformi ne finkonstruitan ejon en 
ĉambron de historia kunveno.
Kaj ĉi tiu bela ĉambrego ekaŭdis mirin- 
dajn parolojn, ekvidis neforgeseblajn 
bildojn. El tiŭj bildoj precipe kortuŝis 
min tri. Mi ekvidis, kiel pola knabineto 
staras sur la preziduma tablo, apoganta 

sur brako de ĉina delegito, kaj knabeto 
ĉirkaŭbrakis Francujon kaj Sovetunion. 
Ankaŭ aliaj infanoj, iomete konsternitaj 
de lampobriloj, murmuro, parolbruo, 
multeco de eksterlandanoj, kaj en ĉi 
konsterniĝo ankoraŭ pli ĉarmaj, estis 
veraj heroldoj de la printempo.
Mi rigardis ilin kaj pensis pri ekspozicio 
de la desegnajoj de polaj infanoj, mal- 
fermita en apuda ĉambro. La infanoj 
desegnis precipe tion, kion ili rigardis 
propraokule. Nenion pli teruran mi pli 
frue vidis en infana kreado. Estis vide- 
ble, ke junulaj plastikistoj bone konas 
tion, kion ili tiel brave kaj impete, 
klopodante komuniki plej gravajn esen- 
cojn, desegnis sur kartonfoliojn. La temoj 
de ĉi desegnaĵoj konfuzadis. La deseg- 
naĵoj estis arte mallertaj, sed esprim- 
plcnaj kaj teruraj en sia vero. Kion ili 
montradis? Ili montradis ekzekutojn - 
lokigitajn rekte sur la stratoj, okulfrapaj 
por la infanoj, ĉe muroj, ĉe ĝardenpali- 
saroj - kaptoludojn, persekutojn, mal- 
saton. Jen al loĝejo eniras gestapanoj. La 
infano desegnis siajn proksimulojn, pro 
kiuj venis sbiroj, kaj apude, en liteto - 
sin mem. Ci desegnadis el memoro. Kaj 
jena desegnaĵo, kie gestapistoj trenas 
patron, la patrino krias, kaj la knabeto, 
vekigita, staras en liteto kaj rigardas kun

La koreanino Pali Deu Ai dum la packon- 
greso en Varsovio 1950.

Fotoj: Zentralbild

timego per vaste malfermitaj okuloj, ĉi 
desegnajon mi ekmemoris je la tuta 
vivo. Kaj jen infanoj inter la ruinoj; 
sunradio falas tra ruinigitaj muroj sur 
kriplan infanon, kiu ludas kun malnovaj 
ladskatoloj.
Ronde aliaj infanoj en vestaĉoj, magraj 
kiel skeletoj, provas kapti ĉi vesperan 
sunradion de subiranta suno. Kaj estis 
ankaŭ fotografaĵo, preskaŭ simbolo: la 
knabo per granda maleo rompas en 
streĉita atento kanon-ludilon. Galerio de 
infanaj desegnaĵoj estis galerio de krue- 
leco, senindulga bildo de mortigo, kon- 
traŭ kies ripetiĝo batalis pacdefendantoj. 
. . . Kaj post parolado de Koreanino Pak 
Deu Ai okazis io eksterordinara. Alkuris 
al ŝi kaj komencis ŝin ĉirkaŭbraki kaj 
kisi virinoj el ĉiuj landoj. La virinoj el 
Oriento levis ŝin sur manoj, superŝutis 
ŝin per ruĝaj diantoj. Ciuj delegitaroj el 
Azio sin jetis al ŝi. Homoj saltadis sur 
tablojn, kriadis, ĉiu en sia propra lingvo, 
iuj ion kantis, komencis tia rumoro, ke 
nenion oni povis ekkompreni. La homoj 
furiozis. Daŭris ĉi tio longe. Inter granda 
tumulto oni alportis la Koreaninon al pre- 
zidumo kaj oni starigis ŝin sur la tablo. 
Denove eksonis entuziasmaj krioj. Pak 
Deu Ai svingis per manoj, salutkliniĝadis 
malsupren, tute en blanko, kun senmova, 
trankvila vizaĝo. Ŝia modesta blanka 
robo brilis sur la fono de la ĉambro kiel 
standardo.
Poste oni starigis ŝin singarde teren, ŝi 
reiradis al sia loko tiel mallaŭta kaj kon- 
centrita, kiu ŝi estis sur la tribuno. Ĉiuj 
sidiĝis, elĉerpitaj emocie, ekscititaj, 
konsternitaj ĝisfunde.
Pak Deu Ai eksidiĝis sur sia loko apud 
mi. Mi premis ŝian manon kaj mi retur- 
niĝis, por ke mi ne ekploru. Unu dele- 
gitino flustris al mi: „Mi eliras. Tro multe 
da kortuŝoj dum unu tago. Mi timas, ke 
mia koro ne eltenos tion!"
. . . Estis jam malfrua nokto, sed debato 
daŭris. Al la tribuno eniris nealta viro 
en nigra vesto - la delegito el Paragvajo. 
Komence li parolis rekte kun ekscitiĝo, 
sed kiam li venis al la persekutado de 
pacdefendantoj el Suda Ameriko, lia voĉo 
eksonegis ekscite. Poste li malfermis 
valizeton, kiun li havis kun si kaj levis 
alten super la delegitaro sangumitan 
ĉemizon de paragvaja studento - bata- 
lanto por la paco Maria Roque Alonso, 
murdita de polico en Asuncion.
La delegitaro ekstaris. La vivo invadis 
al ĉi ĉambrego, plenigita de lazura lumo 
de neonlampoj, kaj ĉiuj ekkonsciis, ke 
la batalo por la paco - ne nur estas paro- 
ladoj, ne nur kunvenoj de amikoj, sed 
batalo, en kiu malamiko de paco kaj 
homaro mortigas la plej bonajn, atakante 
malkaŝe.
1950 j.

Tradukis: Wadata Mielczarek, 
el.: „ Literatura Radziecka", 
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de Ole Dolfsen

Apartheid — socia pesto de la 20a jarcento
En la Respubliko Sudafriko estas ŝtata 
doktrino rasa diskriminacio, unu el la 
plej kruelaj atakoj sur la homan dignon. 
Apartheid estas ideologio kaj praktiko 
de tiu frakcio de la sudafrika monapol- 
kapitalo, kies reprezentantojj .ekde la 
jaro 1948 troviĝas en la,centraj pozicioj 
de la registara potenco. La Apartheid, 
tiu socia pesto de le^Oa: Jarento, servas^ 
unuavice por la ekonomia$|kspluato kaj 
politika subpremi de la nigraj sudafri- 
kanoj. 'v,-/
La kalvinisma predikanto kaj opozicia 
gvidanto Malan diris pri la Apartheid en 
la parlamento, ke ĝi estus «ŝirmo por la 
blanka raso kaj por la kristana hivili-

La fundamenton deia Apartheid oni kreis 
en la jaro 191B/Tiam onii ediktis leĝon, 
kiu malpermesas al afrikanoj akiri teron kiu malpermesas al afrikatoj akiri teron 
ekster iliaj rezervejoj. La grundi en la 
rezervejoj tute ne taŭgas por transvivi 
helpe de agrokulturo aŭ bestbredado . 
La afrikanoj tialkeWs devigataj, vendi 
sian laborforton al la blankaj mastroj. 
1923 ekfunkciis dua leĝo; kiu rajtigas 
perforte enloĝigi en getojn afrikanojn, 
kiuj loĝas ekster rezervejoj. Laŭ liu ĉi 
leĝo afrikano nur tiam rajtas suriri urban 
teritorion, se li konsentis labori por 
blankulo. ......
Pere de registra sistemo surbaze de goj tiel naskiĝas de blankuloj regata reprezentantoj de la internacia monopol- 

respubliko Sudafriko kun vico da sateli-. kapitalo daŭre estas en kontakto kun la 
taj landoj.^e^#5ciuj&4^anoj fariĝas Apartheidistoj.
eksterlandanoj en la blank^teritorioae ‘ La kondamnon ankaŭ partoprenas la 

Centra Konsilantaro de la Ekumena Kon- 
silantaro de la eklezioj, kiu deklaris 
1980 en Genf, ke teorio kaj praktiko de 
la Apartheid estas perversigo de la evan- 
gelio. La nigra pastoro James Matthĉw, 
membro de ANC, en unu el siaj tekstoj 
karakterizis la Apartheid kiel perver- 

') Apartismo

identigaj kartoj oni kontrolas severe la. 
afrikanojn. Tiu malamata idcntigrkarto 
estas por la afrikanoj dokumento kaj 
simbolo por ilia trista senrajteco. Pere 
de ĉi dokumentado la oficejoj donas al la 
neblankulo gentan klasifikon kaj sam- 
tempe ordonas al li loĝi en iu rezervejo. 
Estas egale, ĉu li tie havas parencojn 
aŭ ne.
Fine de la jaro 1978 la registara ĉefo 
Botha iniciatis novan, t.n. «nacian stra- 

tegion por nova Sudafriko", kiu celas ne 
nur konservi, sed intensivigi la Apart- 
heid. Tiu strategio enhavas la jenajn 
trajtojn:
1. Definitive deklari la nigrulojn ekster- 

landanoj en la hejmolando.
La nova hejmolando estas por la 
nigruloj iu el la 
tanoj" en la
Tiujn bantust

Bare itas forlasi]
" bezonas kiel la

2. Evtpluigi la

kduo da «bantus- 
iko Sudafrik# 

ruloj nur ti#m 
hpitalismo

nscion ĉ

t.n.
ondis pluraj 
«bantustanoj!!

intra tasko 
ipitalon, m

gi la mono ol 
liberigan < ja 

acia Kongi is 

atempe on 
«sendependajn" 
(Homelands - hejmolando]) kiel Ciskei, 
Transkei, Venda, Bopofliatswana k.a. ____
Laŭ la intencoj de la Aparthcid-ideolo.*|^Reid.  Kompreneble kun esceptoj.

UAS)LCI iciliuctuuj cu ia uiaima'WiiiviJv 
Sudafriko, 'kiu okupas 87 proafentojn de 
la lando por 4 milionoj blankuloj. La 19 
milionoj nigruloj posedas nur 13 pro- 
centojn de la lando.
La bantustanoj servas ne nur kiel rezer- 
vejoj por laborfortoj kaj kiel restadejoj 
por maljunuloj, malsanuloj, virinoj kaj 
infanoj. La regantoj povas ekzili neo-sigon de la evangelio.

beemajn afrikanojn en tiujn rezervejojn. 
La bantustanoj estas centroj de terura 
malriĉeco en tiu riĉa Sudafriko. Sen la- 
boro de almenaŭ unu familiano en la 
blankhaŭta teritorio la familio mortas 
pro 'ftajsatc^. Estas fakto, ke en tiuj 
bantustanoj mortas la duono de ĉiuj in- 
fanoj antaŭ lai kvina vivojaro pro mal-

aŭ jam daŭre vivas en bantustanoj 
ilionopda afrikanoj. 8 milionoj da
anoj vivuas' .en| getoj, kiel ekz. en 

WETO. Povi.vivi en geto jam estas 
>, kiun tamen oni facile povas 
la edzo mortas.

La plej granda parto dp la afrikanaj 
rf\rtoj nur tiam ricevas restadper- 

or geto aŭ loĝkcmpo, se ili 
sijaborkontrakton. .Sela kontrakto 

pli^e^istas, i" devas reiri en bantus- 
lionoj vivas disigitaj de siaj 

falailiojTcar familianoj ne rajtas akom- 
paaii la laboriston. Ili pne konas familian 

j mF/Ekstremi? kalas troic^afepektas la situacio 
tiirj afrikanoj, kiuj vivas kiel sklavoj 
grandbienuloj. Tio koncernas pli ol 

2,rnilionoj:1.. Nigra’kamplaboristo ricevas 
jare 12 random, t.e.ĉ. 13 dolarojn. La 
tina mondo hodiaŭ kondamnas la Apart- 

. La

lastrorc^pektas la situacio

James Matthew, Sudafriko

Apartheid —perversio de la evangelio
Kristanoj-
ili sin nomas, 
dimanĉe vestitaj en griza kaj nigra, 
ili sidas sur kirkobenkoj. 
Kun vizaĝoj al la ĉielo
ili laŭdas sian Dion pro la tasko al ili donita: 
Esti mastroj de la lando, privilegiuloj. 
Kristanoj —
iliaj sklavoj sidas en alia kirko, 
tie oni instruas al ili: senproteste 
obei al la postuloj de la mastroj.
Kristanoj —
memfiere ili sidas kaj planas, kaj 
dispartigas la landon de Dio, kaj 
certigas al si la plej bonan parton. 
Kaj la etan reston
ili disdonas al tiuj multaj 
senrajtuloj, kiuj estas devigataj 
triste akcepti sian sorton.

Kristanoj —
sen intereso pri tiuj, kiuj pereas,
kiuj mortas en magra tero kun velkaj fruktoj,
sen intereso pri la forpelitoj el la hejmolando.
Kristanoj —
kiel ili akceptus la Filon de Dio?
Ĉu Li sin devus anonci en la buroo por rasoj?
Ĉu en la pasporton oni notus Lian rason?
Kaj ĉu Li tiam estus deklarita sub anatemon?
Pro Lia mesaĝo
ke amo konas nek koloron, nek apartigon,
ĉar la frateco de la homoj estas universala?
Kristanoj —
kiuj ekzilas pastorojn,
ĉar ili praktikas la verkon de Dio.
Kristanoj — kiuj eĉ ne timus 
deklari la Filon de Dio ribelulo.

Tradukis: Ole Dollsen17



Prof. Vadim Kortunov

La ««demografia 
eksplodo**  
hodiaŭ kaj morgaŭ

Kresko de la monda 
loĝantaro

(en milionoj)

6199
UN-prognozo

Fotoj: Zentralbild

Retrospektive pritaksante la okdekajn 
jarojn de la 20a jarcento, la estontaj 
historiistoj certe registros eventon, kiu 
verŝajne por la plejmulto de niaj sam- 
tempuloj restis nerimarkita: En la mezo 
de la jarcento la loĝantaro de la Tero 
atingis la nombron de 5 miliardoj.
Do, ni estas 5 miliardoj. Cu tio estas 
granda aŭ malgranda nombro? Se ni 
rigardas la homaron kiel „ simplan" bio- 
logian specion, tio kompreneble estas ege 
granda nombro. En la regno de mamuloj 
ja nur la rato povas konkuri laŭnombre 
kun la homoj. Sed se ni komparas la 
homaron kun la tuta faŭno de nia Tero, 
ni estas nur eta manpleno: sur la nura 
firma tero vivas jam entute pli ol du 
duiliardoj da vivestaĵoj.
El la vidpunkto de biologo oni tial res- 
pondos tre diverse la demandon, ĉu sur 
la Tero vivas multaj aŭ malmultaj homoj. 
Cetere tiu ĉi demando estas nur de teoria 
intereso. Multe pli grava estas la res- 
pondo al la demandoj, kiujn starigas la 
sociologio. Ĉu sufiĉas niaj fontoj kaj 
rimedoj por nutri, vesti kaj loĝigi la 
tutan loĝantaron de nia planedo kaj doni 
al ĝi certan nivelon de klereco kaj de 
medicina prizorgado? Ĉu la monda eko- 
nomio bezonas tian grandan nombron da 
laborfortoj? Cu la socipolitikaj institu- 
'cioj kaj la vivmedio ne tro ŝarĝiĝos?

Ĉu ekzistas «loĝantaro optimumo"?

Kompreneble oni ne povas respondi tiujn 
demandojn unusence. Tial ni risku etan 
komparon. Hodiaŭ vivas sur la terglobo 
dekoble pli da homoj ol en la 16a jar- 
cento kaj centoble pli ol dum la tempo 
de antikva Egiptujo. Certe la kreskado 
de la loĝantaro estigis sur iuj kampoj 
seriozajn problemojn, kiuj naskis mal- 
facilaĵojn kaj maloportunaĵojn. Aliflanke 
evidentiĝas al ĉiu objektiva observanto, 
ke spite al ĉiuj siaj problemoj kaj malo- 
portunaĵoj la moderna homo vivas multe 
pli. bone kaj komforte ol eŭropa servu- 
tulo aŭ eĉ egipta sklavo.
Komparante la ekonomiajn indicnom- 

brojn kaj la nivelon de la vivkvalito en 
diversaj landoj de la hodiaŭa mondo, ni 
povas facile konvinkiĝi, ke la ekonomia 
evoluo apenaŭ koneksas kun la absoluta 
nombro de homoj kaj ilia loĝantarden- 
seco. Inter la ekonomie evoluintaj landoj 
ekzistas ŝtatoj kun grandnombra loĝan- 
taro (Sovetunio, Usono) kaj kun mal- 
grandnombra (Svisio, Belgio), dense 
loĝataj (Japanio, FRG) kaj maldense 
loĝataj (Kanado, Aŭstralio). En la eko- 
nomie malforte evoluintaj ŝtatoj la 
loĝantara denseco same varias inter tre 
densa (Hindio, Bangladeŝo) kaj maldensa 
(malgrandaj insulaj ŝtatoj). La ekstreme 
granda loĝantardenseco en Suda Azio 
kontrastas kun la maldense loĝataj gran- 
daj teritorioj en Afriko kaj Latinameriko. 
Sekve la ŝarĝebleco de la medio depen- 
das ne nur kaj ankaŭ ne tiom de la 
nombro de la loĝantaro, sed multe pli de 
la nivelo de la ekonomia evoluo, de la 
konsumadnormoj kaj de la karakterizajoj 
de la socia sistemo en la koncernata ŝtato. 
Ekzemple Usono, kie vivas nur 6 pro- 
centoj de la monda loĝantaro, konsumas 
proksimume 40 procentojn de la naturri- 
medoj de la mondo. Per aliaj vortoj, unu 
usonano forprenas de la naturo pli da 
rimedoj ol 50 hindoj! Usono kaŭzas 50 
procentojn de la mondvasta venenigo de 
la medio!
Okcidentaj sociologoj, futurologoj kaj 
demografoj skribas multe pri certa „lo- 
ĝantara optimumo" de la planedo. Laŭ 
diversaj pritaksadoj tiu ĉi «optimumo" 
ege ŝanceliĝas: de 1 miliardo, ja eĉ nur 
500 milionoj da homoj ĝis kelkaj dekduoj 
da miliardoj.
Plej verŝajne tute ne eblas elkalkuli 
optimuman nombron da homoj por la 
Tero. La kaŭzo ne nur estas, ke diversaj 
kriterioj (ekonomiaj, politikaj, ekologiaj) 
gvidas nin neeviteble al tute diferencaj 
nombroj. Gi pli verŝajne estas, ke «loĝan- 
tara optimumo" estas dependa de tiaj 
sociaj transformoj, sciencaj akiraĵoj kaj 
ekonomiaj ŝanĝoj, kies sekvojn ni an- 
koraŭ ne povas antaŭvidi. Tamen estas 
klare: Dum la tuta homa historio la 

«loĝantara optimumo" havis kreskantan 
tendencon. Ekzemple la transiro for de 
la socio de kolektantoj kaj ĉasistoj al la 
nomada brutbredado plialtigis la „opti- 
mumon" 20- ĝis 30oble. Analoga kresko 
de la «optimumo" estis observebla ankaŭ 
post la transiro de la brutbredado al la 
terkulturado kaj de la terkulturado al la 
industria socio.
La ignorado de la scienc-teknika kaj 
sociala progreso kondukis al evidente 
falsaj pritaksoj de la «loĝantara opti- 
mumo". Ekzemple Thomas Malthus, kiu 
starigis sian teorion fine de la 18-a jar- 
cento, opiniis, ke , Anglio kun siaj 11 
milionoj da loĝantoj dum tiu tempo estis 
klare troloĝata. En tiu ŝajna troloĝateco 
li vidis la kaŭzojn de ĉiu mizero de la 
popolo. Hodiaŭ la nombro de loĝantoj 
en Grandbritio superas kvinoble tiun el 
la tempo de Malthus, kaj la nivelo de 
bonstato de la angloj estas entute nekom- 
pareble pli alta. Ankaŭ komence de nia 
jarcento burĝaj sociologoj fiksis loĝan- 
taran «optimumon" por Usono je 100 ĝis 
130 milionoj da homoj. Tiu ĉi nombro 
duobliĝis sen ke la prognozitaj problemoj 
estiĝis.

Absurdaj kaj mekanikaj prognozoj

Se en la nuntempa demografia situacio 
sur nia planedo io devus nin maltran- 
kviligi.tiam ne temas pri la absoluta nom- 
bro de la loĝantaro, sed pri la relativa 
rapideco de ĝia kreskado. La homaro 
bezonis multajn jarmilojn ĝis atingi en 
la jaro 1820 la nombron de unu miliardo 
da homoj. Por la dua miliardo ĝi bezonis 
tutajn 110 jarojn. En la jaro 1960, tio 
signifas 30 jarojn poste, oni nombris jam 
la trian miliardon, post 16 jaroj la kvaran 
kaj post pliaj 8 jaroj la kvinan miliardon, 
ĉi tie altrudiĝas la logika konkludo, ke 
sesa miliardo estos atingita post 4 jaroj 
kaj la sepa post du jaroj. Komence de la 
21-a jarcento la homaro kreskus preskaŭ 
dum ĉiu monato je unu miliardo.
Tiaj prognozoj, kiuj baziĝas sur simpla 
matematika eksterpolado, povas konduki 18



al ankoraŭ pli absurdaj rezultoj. Kiel la 
konata usona fizikisto kaj verkisto de 
scienc-fikciaj romanoj. Isaac Asimow, 
elkalkulis surbaze de la nuntempa ten- 
denco (duobliĝo de la loĝantaro dum 
ĉiuj 35 jaroj), la loĝantardenseco post sep 
jarcentoj estus unu persono je kvadrata 
metro. Post 1 600 jaroj la tuta pezo de la 
homaro superus la pezon de nia planedo, 
post 2 200 jaroj ĝi atingus la pezon de la 
tuta sunsistemo kaj post 4 700 jaroj ĝi 
superus la pezon de la kosmo, observebla 
al ni.

Fazoj de.la demografia revolucio

La specifa karaktero kaj la historia uni- 
keco de la nuntempa loĝantara kreskado 
estas determinata per tio, ke la homaro 
troviĝas sur la kulmino de tiel nomata 
demografia revolucio. La unuan fazon de 
tiu revolucio - la rapidan kaj stabilan 
malpliiĝon de la morteco - nun jam tra- 
paŝis fakte ĉiuj landoj de la mondo. 
Tamen la duan fazon trapaŝis ĝis nun nur 
la plej evoluintaj ŝtatoj. En la plejmulto 
de la evolulandoj relative malalta nivelo 
de la morteco troviĝas en akompano de 
daŭrigata tradicie alta naskokvanto. Tio 
estas la ..tondilo", kiu determinas la nun- 
tempan rapidecon de la loĝantara kres- 
kado.
Kial la du fazoj de la demografia revo- 
lucio ne okazas samtempe, sed kun 
granda intervalo? La kaŭzo estas, ke por 
la malpliigo de la mortecokvanto (de 
baza signifo estas ĉi tie la nivelo de la 
infanmorteco) sufiĉas la modernaj atin- 
gaĵoj de la medicino. Al tio apartenas la 
konstruado de malsanulejoj, la ampleksa 
provizado per medikamentoj, la prevento 
de epidemioj ktp. Sed rilate la redukton 
de la naskokvoto nepre necesas social- 
ekonomiaj paŝoj, fundamenta ŝanĝiĝo 
en la psikologio de la homoj, la revizio 
de tradiciaj familiaj rilatoj, kultur-reli- 
giaj rilatoj kaj multe alia. Kvankam mul- 
taj ŝtatoj jam provis plirapidigi la re- 
dukton de la naskokvoto per vico da 
administraciaj devigaj disponoj, tiuj ĉi 
provoj plej ofte finiĝis per malsukceso. 
Kelkfoje oni atingis per tio eĉ la malon.
Do, la dinamiko de la naskonombro estas 
multe pli stabila ol la dinamiko de la 
mortecnombro. Tio permesas supozi, ke 
la rapideco de la loĝantara kreskado sur 
la Tero ĝis la fino de nia jarcento estos 
sufiĉe alta. Sed ŝajnas, ke ni jam lasis 
post ni la plej altajn indicnombrojn de 
la kreskadrapideco. Gian pluan malalti- 
gon kondiĉas jenaj procesoj:
1. La kontinua proceso de la urbanizado 

en la evolulandoj. La naskokvoto estas 
pli malalta ĉe la urba loĝantaro ol ĉe 
la kampara loĝantaro; kutime ĝi estas 
ju pli malgranda des pli granda estas 
la urbo. Cetere jam je la fino de la jar- 
cento la urba loĝantaro en la evolulan- 
doj sumiĝos je 40 % de la tuta loĝan- 
taro, dum kio la grandurboj kreskos 
speciale rapide.

2. La kreskado de la kleriga nivelo. La 
naskokvoto staras en proporcie inversa 
rilato al la kleriga stato de la gepatroj. 
Nur la realigado de programo al likvi- 
dado de la analfabetismo en la evolu- 
landoj kondukos al esenca redukto de 
la loĝantara kreskado en la mondo.

3. La ŝanĝo de la socia stato de la virino. 
La emancipado de la virino estas 
akompanata de malkreskanta naskok- 
voto. La akcelata inkludo de la virinoj 
en la socian produktadon, kiu estas 
karakteriza por la plimulto de evolu- 
landoj, akcelos la redukton de la nas- 
kokvanto helpe de la neevitebla avan- 
cado de la socia stato de la virino.

Transiro al stabilaj 
loĝantaroj kvotoj

Kiel ajn dubinda kaj eĉ nekredeble alta 
ŝajnas la taksita nombro de 12 miliardoj 
da homoj por la jaro 2150 en komparo 
al la hodiaŭaj 5 miliardoj, ĝi tamen estas 
ja sufiĉe malalta en komparo al 40 ĝis 45 
miliardoj, se la nuntempa rapideco de la 
loĝantara kreskado restus neŝanĝita ĝis 
la mezo de la venonta jarcento, aŭ en 
komparo al 75 ĝis 80 miliardoj, se la ra- 
pideco de la loĝantara kreskado ne ŝan- 
ĝiĝus ĝis la fino de la venonta jarcento.
La homaro disponas pri sufiĉe da fontoj 
por nutri 15 miliardojn da homoj. Kom- 
preneble tio estas nur eble, se la konfor- 
maj socialaj antaŭkondiĉoj por tio estos 
kreitaj - la forigo de privata posedaĵo je 
produktadrimedoj, la plena kaj ĝenerala 
malarmado kaj ampleksa internacia 
kunlaboro.
Certe oni devas konsideri, ke la kreskado 
de la loĝantaro en la unuopaj landoj kaj 
regionoj ne 'estos unueca. Dum transiro 
al stabila loĝantarkvoto la loĝantaro en 
la evoluintaj landoj kreskos plej verŝajne 
je la 1,5- ĝis 2-obla, dum en la evolulandoj 
ĝi kreskos je la 5,7-kaj eĉ je la 10-obla. 
Tiel je la fino de la venonta jarcento la 
loĝantaro de Hindio povos atingi pres- 
kaŭ 3 miliardojn da loĝantoj'. Tio signi- 
fas, ke ĝi superus la nombron de la 
monda loĝantaro el la jaro 1960. La 
loĝantaro de Bangladeŝo kaj Brazilo estos 
komparebla kun la hodiaŭa nombro de 
loĝantaro en Hindio kaj Ĉinio. En Meksi- 
kio vivos pli da homoj ol hodiaŭ en tuta 
Latinameriko, en Maroko pli ol en la 
tuta araba mondo.
Konforme al tio ŝanĝiĝos ankaŭ la distri- 
buiĝo de la monda loĝantaro laŭ unuopaj 
regionoj. Kompreneble tia demografia 
alidistribuiĝo inter la landoj kaj regionoj 
starigos vicon da tre seriozaj socialaj kaj 
politikaj problemoj. Ilia neevitebla estiĝo 
estas plua argumento por la pli rapida 
transiro de la tuta homaro al socialisma 
ordo. Ĉar nur sub la kondiĉoj de la so- 
cialismo sur la tuta planedo oni povas 
preventi akutajn politikajn konfliktojn 
kaj militojn „por vivospaco" kaj «ĉanta- 
ĝon pere de nutrajo" same kiel aliajn

' )

neeviteblajn fenomenojn, kiuj akom- 
panas la eksteran politikon de eksplua- 
tistaj socioj.

La ,.diabla cirklo" en la ..tria mondo"

Dum la venontaj 100 ĝis 150 jaroj la 
rapideco de la loĝantara kreskado sur 
nia planedo plej verŝajne iom post iom 
malpliiĝos. La loĝantaro finfine stabiliĝos 
je nivelo de ĉirkaŭ 12 miliardoj. Sed ĉu 
tio signifas, ke la naskokvoto en la evo- 
lulandoj malpliiĝos de si mem kaj ke pro 
tio ne estos necese ekfunkciigi certajn 
disponojn en la kadro de la loĝantara 
politiko? Vere, la historio de la industrie 
evoluintaj landoj de Okcidento montras 
al ni, ke la ekonomia kaj socia progreso, 
kaŭzita de grandmezura permaŝina pro- 
duktado kaj la tiurilata ŝanĝiĝo en la 
kulturaj valoroj kaj la klerigado, kon- 
dukos finfine al malpliiĝo de la naskok- 
voto sen enmiksiĝo de la ŝtato. Sed oni 
povas supozi, ke sub la hodiaŭaj kondiĉoj 
tiu ĉi vojo de hazarda solvo de la demo- 
grafia problemo ne povas esti akceptebla 
por la plimulto de la evolulandoj.
Unue, ĉe la plimulto de evolulandoj la 
ekonomiaj antaŭkondiĉoj por rapida 
evoluo estas malpli favoraj ol ĉe la 
ŝtatoj en Okcidenta Eŭropo kaj Norda 
Ameriko. La ekonomio de la „tria mondo" 
estas ŝarĝita per ŝuldoj kaj estas objekto 
de eĉ pliintensivigata novkoloniisma 
ekspluatado. Due, la evolulandoj fakte 
ne havas eblecon solvi sian troloĝatecon 
per elmigrado. Ciukaze la grandeco de 
tiu elmigrado estas nekomparebla kun la 
kreskado de la loĝantarnombro. Trie, la 
rapideco de la loĝantara kreskada, en la 
hodiaŭaj evolulandoj superas tiun de la 
okcidenteŭropaj landoj en la 19-a jar- 
cento.
Por iuj evolulandoj la demografia pro- 
blemo fariĝas ..diabla cirklo". La tro 
rapida loĝantara kreskado eliminas la 
kreskadon de la industria produktado, 
kondukas al rezigno pri longdaŭraj eko- 
nomiaj programoj kaj devigas koncentri 
ĉiujn fortojn al la kontentigo de rektaj 
bezonoj de ĉiam kreskanta loĝantaro. 
Samtempe la stagnado en la ekonomio 
postulas la konservadon de tradiciaj so- 
cialaj rilatoj kaj sekve altan naskokvoton. 
Por trarompi tiun ĉi ..diablan cirklon" 
devus esti ekfunkciigata tuta komplekso 
da paŝoj por rapide plialtigi la vivnive- 
lon, liberigi la virinon kaj inkludi ŝin en 
la socian aktivecon, realigi la industriigon 
ktp. Per aliaj vortoj, la landoj ne povas 
majstri siajn demografiajn problemojn, 
se ili ne venkos sian socialekonomian 
neprogresintecon. Tia kompleksa solvo 
de la problemo eblas hodiaŭ nur helpe 
de nekapitalisma orientado.

Problemoj de la ..loĝantaro krizo"

La avantaĝoj de nova sociordo montriĝas 
ankaŭ en la solvo de alispeca demografia 
problemo, kiu koncernas ĉiam pli la in-19



dustrie evoluintajn landojn. Temas pri la 
tielnomata demografia krizo. La mal- 
pliiĝo de la naskokvoto en vico da eŭro- 
paj landoj (ekz. FRG, Svedio, Danlando, 
parte ankaŭ Anglio) atingis tian staton, 
ke en la okcidenta gazetaro aperas kontri- 
buaĵoj ne nur pri «naskokrizo", sed eĉ 
pri la «mortado de nacioj".
Estas rimarkinde, ke la rapida malpli- 
boniĝo de la demografia situacio en tiuj 
landoj konincidas tempe kun la malpli- 
boniĝo de la ekonomia situacio, estas do 
fakte sekvo de tiu situacio, antaŭ ĉio 
sekvo de la kreskanta senlaboreco kaj 
inflacio en tiuj landoj. En la kapitalisma 
ekonomio la danĝero perdi la laborlokon 

■ estas tute reala danĝero por multaj fa- 
milioj. La luprezoj por loĝejoj altiĝas 
parte proporcie al la nombro de infanoj 
en la familio. La batalo pri transvivado 
subpremas la deziron eduki infanojn.
En publikaĵoj pri tiu temo estas disvasti- 
gata la tezo, ke la socio devas fari iujn 
paŝojn por plialtigi la naskokvoton. Inter 
alie oni pensas pri familia subvencio por 
solvi antaŭ ĉio la materialajn problemojn. 
Temas do pri kreado de sistemo de di- 
versaj ekonomiaj, juraj kaj psikologiaj 
disponoj por atingi dezirindajn por la 
socio parametrojn de la demografiaj 
procesoj. Tiuj disponoj devas inkluzivi 
la konstruadon de antaŭlernejaj institu- 
cioj, alireblaj al ĉiu, la enkondukon de 
pagata dumgravedeca libertempo, dum 
kiu la laborloko restas rezervata, kaj 
multon alian.
Oni faras iom en tiu sfero ankaŭ en la 
okcidenteŭropaj landoj, ekzemple en 
Francio, kie ekzistas sistemo de diversaj 
familiaj subvencioj, dependaj de la nom- 
bro da infanoj. Sed tiuj subvencioj estas 
financataj ĉefe je kostoj de la laboruloj. 
Kion rilatas la antaŭlernejajn instituciojn, 
oni konstatas ilian mankon en la plimulto 
de la okcidentaj landoj. Kaj koncerne la 
rezervadon de la laborloko dum la tempo, 
kiam la patrino flegas la infanon, la 
ŝancoj estas malmulte realaj sub la kon- 
diĉoj de privata proprieto je produktadaj 
rimedoj.
Ankaŭ la socialismaj landoj luktas kun 
la problemoj de la demografia krizo: kun 
malaltiĝo de la naskokvoto kaj la mal- 
favoraj perspektivoj en la havigo de 
laborfortoj. Sed la spertoj de Cefioslova- 
kio kaj GDR pruvas, ke la socialismaj 
landoj kapablas praktiki efektivan demo- 
grafian politikon, kiu antaŭvidas pligran- 
digitan kaj konstantan reproduktadon de 
la loĝantaro, la plibonigon de ĝiaj struk- 
turaj kaj laŭkvantaj indicoj sur la bazo 
de ĝenerala socialekonomia evoluado de 
la ŝtato kaj de kreskanta materiala bons- 
tatp de la popolo.
Tial do estas la demografia problemo 
antaŭ ĉio problemo de transiro de la tuta 
homaro al pli alta fazo de la socia evoluo.

El „Horizont" n-ro 3'84. 
Tradukis Renate kaj Dieter Berndt

Manfred Arnold

Pri impona libro
Tre impona libro estas la membiografio 
«Mia vivo" de Trifon Ĥristovski, kiu 
aperis 1981 en Sofio (Sofia Pres), 180 p. 
Temas pri emocia vivo de kripla kampa- 
rana filo, kiu memstare evoluis per gran- 
dioza energio al klera homo, verkisto, 
komunisto kaj konata esperantisto. Li 
vivis dum la jaroj 1905 ĝis 1944 en la 
vilaĝo Radotina ĉe Sofio. Tiu ĉi admirin- 
da viro jam kiel sesmonata bebo paralizi- 
ĝis pro poliumjelito, sekve de tio liaj 
kruroj kaj lia dekstra brako restis ne- 
evoluintaj. Nur la maldekstran brakon li 
povis movi. Plie li suferis je osta tuber- 
kolozo. Terura vivo! Li ne kapablis viziti 
lernejon, ne povis helpi siajn gepatrojn 
dum la kamparlaboro, nek kapablis 
edziĝi, sed li akiris vastajn konojn pri 
historio, geografio, politika ekonomio, 
gramatiko, sociologio, literaturo, eĉ pri 
medicino, korespondis kun multaj espe- 
rantistoj en la tuta mondo, kaj skribis 
artikolojn kaj librojn! Ankaŭ la vivkon- 
diĉoj en vilaĝo dum la faŝista regado, la 
konstanta manko je mono ne malpezigis 
lian vivon. Des pli mirigaj estas la fortoj, 
kiujn li evoluigis el si mem, el sia neŝan- 
celebla fido pri la vivo, el sia konvinko 
pri la hela estonto de sia popolo. Mankas 
al mi la vortoj por esprimi la profundan 
impreson, kiun postlasis al mi tiu ĉi 
libro, tiu ĉi membiografio - fakte skribita 
sur la morta lito duri},grandaj doloroj. 
Trifon Ĥristovski certe ne apartenas al 
la plej grandaj verkistoj de la mondo, 
sed kia homo! Mi rekomendas tiun ĉi 
libron ne nur kiel bonan E-literaturon - 
bonege tradukita de la konata bulgara 
esperantisto Nikola Aleksiev -, sed an- 
kaŭ, ĉar ĝi peras, kiom la homo kapablas 
efektivigi, kiam li konscias pri siaj fortoj.

Manfred Arnold

Trifon
(dediĉe al la bulgara kamarado 
Trifon Ĥristovski)

Vi havis korpon, certe, jes, 
sed estis vere vi martiro, 

ĉar propran paŝon ne al vi 
permesis la kruela sort'.

Penigaj estis viaj movoj, 
sed apartenis ĉiu spiro 

de vi al forto kaj al venk’ 
de rhoma viv’ — ĝis via mort’!

Kaduka estis via korpo 
kaj kripla, plena de dolor', 

sed grandaj via am’, spirito 
kaj volo, bona via kor'.

Se oni kronus vivoforton, 
kuraĝon: via estus kron’!

Vi venkis malfortecon, morton, 
per superhoma fort’, Trifon I

Vi eĉ ne iris en lernejon - 
por vi tro fora estis ĝi 

sed vi neniam malesperis 
aŭ plendis pri sufoka dom’.

Sopiro via al klereco, 
tro forta estis ĝi, ke vi 

venkadis ĉiujn ajn problemojn 
kaj iĝis klera, sperta horn’.

Aŭtodidakte vi studegis 
ĝis vi superis ja per saĝo 

la konojn, sciojn de Tkunuloj 
en via domo kaj vilaĝo,

• fariĝis lante, pee’ post peco 
eĉ en kampara region’ 

solida centro de klereco, 
vi, kamparana fii’, Trifon !

Vi ĉiam vivis en mizer', 
neniam povis gajni monon 

por manĝo, vestoj, kuraci!’ 
aŭ libroj, kiujn vi tre ŝatis.

Tro eta estis la bien’
por kovri vian vivbezonon, 

ke ofte via famili’
pro malabundo ja malsatis.

Maljunaj estis la geavoj, 
patro restadis en la for’, 

kaj nur la fortoj de 1'patrino 
malgrandis por la kamplabor’.

Vi mem donintus ja subtenon 
al la gepatra hejmbezon’, 

sed viajn volon, ardon, penon 
malhelpis via fart', Trifon.

Vi amis el profunda kor’ 
unuavice la gefratojn,

sed ilin ŝiris for de vi
la morto sen ceremonio.

Konstante ankaŭ amis vi 
amikojn, bonajn kamaradojn, 

el kiuj multajn pro Tsinteno 
murdis per fort’ la reakcio.

Dufoje amis vi virinojn 
kaj revis pri la ĝojedziĝ’ 

sed ne koncedis ja la vivo 
al vi la ŝancon de feliĉ’.

Vi amis la popolon vian, 
sopiris nur al ĝia bon’.

Pro tio donas amon ĝian 
nun la popol’ al vi, Trifon I

Batalo estis la enhavo 
de via sencoplena vivo.

Per via plumo vi batalis
— unue nur en via lando —

per eltenema energi’ 
por progresema perspektivo.

Eĉ aŭdis vin la tuta rnond’, 
ĉar skribis vi en Esperanto.

„Por la feliĉo, por liber'!’’ 
ja estis ĉiam via moto.

Por tio estis vi model’,
vi, komunist’ kaj patrioto!

Al vi, heroo de 1'popolo, 
admiro decas kaj impon' I

Por ni vi restos la simbolo, 
Ni ne forgesos vin, Trifon I
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Dao Anh Kha, Hanojo

Mesaĝo de la paco

1

Kiam eksonas tra la mondo je tensio premsufoka 
alvoko, la alarme nunepoka :
„Por Paco kaj Vivo!"
Tiam, rajtigas ne plu ajna mis-motivo 
por ies libervola drogodrivo 

aŭ pasivo I
Se temas pri slogano 
plej grava por la sovetiano 

kaj por Oriento,
ne male, sava por la usonano

kaj por Okcidento.
Alvoko kontraŭ la misiloj kaj nuklea bombo
Pro Ptero minacata esti nura tombo!
Por Pentagono 
montriĝas ĉiu bombo el neŭtrono 
Kristnaska porinfana et-bombono.
Per ĝi, pereos
nur tio, kion Dio damne rfe rekreos, 
de l’homa raso nur milono 

maksimume la duono!
Mortigi tre moderne,

ĉar poreterne
kun vera civilizo •

sen sangoverŝo, sen dolora krizo
kaj pure,

ĉar neputre, fulmobrule, tuj karbure
formortus ĉiuj komunistoj, escepte de Ograndaj komercistoj 
kun varoj, mono, oro kaj gloro de konkero 
eĉ kvankam sur misfetiga tero

en genocida atmosfero!

2

Nu, gvidu 1'iluzio
pri bona ŝanco de nuklea fi-devanco

sen ebla reprezalio 
flanke de Sovetio 

kies manegojn devis ligi la pacgarantio;
Por fari, sen militon ekdeklari,
la unuan baton

ĝin jeti en fatalon
sen ĉiujn jeti, sen mem-impeti 

en la lastan faton.
Tre noble ili krius: „Amen, amen I"
Kaj tamen! ...
Ve, miskalkuloj

de krimŝataj frenezuloj!

Strategoj kulpaj, scienculoj stultaj
kun planoj al la homo plej insultaj! 

Distancoj 
spite de la antaŭŝimaj, oferemaj aliancoj — 
eĉ se Reagan plu prijuras kaj plenfidas —

ne validas.
Malsamoj
en koloroj, kredoj aŭ en gusto-gamoj, 
Ĉi-momente —
dum lia kliko tion pledas elokvente —

plu dividi
ne validas.

Ĉar same pendas 
spitante ke oni nur priplendas, 
jen super ĉies domo, ĉies pomo kaj homkapo 
Ombrego de 1’iama Hiroŝima ĉapo — 
miloble, certe, pli eksterma

rifuza por ĉia grajno ĝermo, 
Ja kiel Reagan mem pretendas

kaj atendas.

3

Nu, neŭtraleco aŭ silento
tutsimple estas Ia konsento.

Kaj flegmo, indiferento
komplico kun la fi-evento. 

Ankoraŭ bluas la firmament’ 
Ankoraŭ akvo puras.
Ankoraŭ bird’ pepas, nestas sub domtegmento 
Tra verda arbo freŝa vento plu susuras.
Nu, ĉiu horn’, el ĉiu kontinenta 
akurate

ne trompate 
leviĝu kaj plu luktu kun tuta la homa gent’! 
Ĉar sen kompat’, sen hont’, sen ia pent’ 
biliardojn da dolaroj —

se vi tion ne refutas — 
jen ĉiuhore

ĉu kreditore, ĉu diktatore 
de popolpoŝoj plu elrabas kaj englutas 
instaloj de Kruizoj, Perŝing-Duoj kaj Mo-Dekoj 
dum homamasoj vivus kvazaŭ mulogregoj! 
Sed eĉ vi, flegmuloj, ĉesu dormi 
ĉar same temas por vi 
pri vivo aŭ morto 
pri laboro aŭ la pavim-mordo 
pri sinbuĉado aŭ homeca la konkordo. 
Ĉar same rajtas
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ĉies infan’ al sia pan'
lia aĝet’ al alfabet’
kaj lia kresko al la luminesko.

4

Kaj vi, sinjoroj de Pentagon’, de NATO, 
kaj CIA-anoj, ĉesu kulpi!

Ankoraŭ multe kostas por vi, kun vi
Amo, Amoro kaj Amuzo
kaj Popa muziko kaj Bita muzo
kaj se ne estetiko nek etiko, nur Erotiko, 
almenaŭ Scienco kaj Tekniko — (1) 
ĉio, kio nulos post la frenezula nukle-apliko. 
Rigardu hom-torentojn, en defii’, sur ĉiu strat'
— „For la vetarmad’!"

..Traktadoj por malarmad’ I" —
kaj de Uest-Berlin kaj de Izt-Berlin (2) 

tage, nokte, bloke, sen fin’ 
de Londono kaj Lisbono 
de Valencio kaj Tokio .. .

ĝis Vaŝingtono,
spite de la Lucifero fort-alfronto,
kun forto la Herkula de homara la pac-fronto. 
Mondskale, anonime, homoj marŝas 
sub plej diversaj flagoj, ŝildoj kaj pankartoj ili ardas 
grandioze, sendistinge je la nomo 
de Jesuo, de Gotamo, de Mahomet' —

eĉ ankaŭ de la Hippi-knabinet’. (3)
Plej grave, je la nomo
de 1’Kremla turo kaj de l’Granda Muro,

eĉ de 1’ŝtonoj de la Blanka Domo.
Virtuoze, — kvazaŭ multepoka epitomo — 
je l’nomo de Akropol’ kaj Efielo

de Pikaso kaj de Rafaelo;
tre digne de Homero, Virgilio kaj Ŝekspiro

same de Tagoro kaj de Aragono.
Kurioze, je la nomo
de 1’Piramidoj, samtempe de 1’Rokfeleridoj I (4) 
Kaj fine, trans ĉia landolimo
je 1'nom' de Nagasaki kaj de Hiroŝimo
Samkiel de ĉiu de 1’militoj nun viktimo 
en Ŝon-Mi, en Lidice, en Aŭŝvitz, en Buĥenvald,
— impone, alt-etose, nerompeble

ĝis finvenko sen halt’!
Ĉar
ĉiuj staras kontraŭ la nuklea bombo, 
ĉiuj marŝas kun la kanto de la pac-kolombo.

Klarigoj.

(1) La vortoj metitaj en majuskloj de la aŭtoro respondas al la 
gusto de la nunaj beletraj medioj ĉirkaŭ Blanka Domo.

(2) Uest kaj Izt: onomatopeaj terminoj laŭ la angla lingvaĵo, kun 
signilo de ..okcidenta" kaj ..oriento" (iniciate de la ..Kvaropo").

(3) Tiu antitezo respegulas la plej larĝan konsiston de la nuntempa 
pac-movado.

(4) Alia humura antitezo komparanta la estontajn idojn de la uso- 
naj reĝoj de oro kaj mono (la Rokf eleroj) kun la antikvaj reĝoj 
(kaj reĝidoj) de Egiptujo entombigitaj en la Piramidoj.

Bertolt Brecht
AL LA NASKIĜONTOJ
Efektive, mi vivas en sombra tempo!
La neofenda vorto estas absurdaĵo. Glata frunto 
montras sensentecon. Tiu, kiu ridas 
ankoraŭ ne ricevis 
la teruran novaĵon.
Kia tempo estas ĉi tiu, en kiu 
konversacio pri arboj estas preskaŭ krimo, 
ĉar ĝi implicas silenton pri tiom da kruelaĵoj I 
Ĉu tiu, kiu trankvile suriras la straton, 
ne estas plu atingebla de liaj amikoj en bezono? 
Estas vero: mi gajnas ankoraŭ mian vivtenon. 
Sed, kredu min: tio okazas pro pura hazardo. Nenio el tio, 
kion mi faras, rajtigas min satiĝi.
Hazarde mi estas indulgita. (Se mia bonŝanco lasos min, 
mi estos ruinigita.)
Oni diras al mi: - Manĝu kaj trinku I Estu ĝoja 
pri tio, kion vi havas!
Sed, kiel mi povas manĝi kaj trinki, se 
mi forprenas al malsatulo, kion mi manĝas, kaj 
mia glaso da akvo mankas al soifanto? 
Tamen mi manĝas kaj trinkas.
Mi ŝatus esti saĝulo.
En la malnovaj libroj troviĝas la recepto de la saĝeco: 
malproksimiĝi de la mondaj konfliktoj kaj, sen timo, 
lasi pasi la mallongan vivtempon.
Ankaŭ scii vivi sen perforto, 
rekompenci la malbonon per la bono, 
nekontentigi siajn dezirojn, sed forgesi ilin, 
montras saĝecon.
Nenion el tio mi povas fari: 
efektive, mi vivas en sombra tempo.

II
Mi venis en la urbon en tempo de kaoso, 
kiam malsato estris.
Mi alvenis apud la homoj en epoko de tumulto 
kaj mi ribelis kun ili.
Tiamaniere forpasis la tempo 
al mi rezervita sur la Tero.
La fortoj estis minimumaj. Kaj la celo 
troviĝis tre fore; plene videbla al mi, 
tamen al mi estis ankaŭ 
tre malfacile ĝin atingi.
Tiamaniere forpasis la tempo 
al mi rezervita sur la Tero.
III
Vi, kiuj elakviĝis el la tajdo, 
en kiun ni subakviĝis, 
pensu, 
kiam vi parolos pri niaj malfortecoj, 
pri la terura tempo, 
de kiu vi eskapis.
Ni estis ŝanĝantaj la landojn pli ol la ŝuojn, 
meze de klasbataloj, malesperintaj, 
dum ekzistis nur maljusteco kaj nenia ribelo. 
Kaj tamen ni sciis, ke ankaŭ 
la malamo al la malboneco deformas 
la mienojn, 
ankaŭ la kolero kontraŭ la maljusteco 
raŭkigas la voĉon. Ha, ni, kiuj 
volis pretigi la Teron por la amikeco, 
eĉ ne estis amikaj.
Sed vi, kiam alvenos la horo, en kiu 
la homo estos kunulo de la homo, 
pensu pri ni 
indulgeme.

Trad. Roberto Passos Nogueira
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Bertolt Brecht

Rakontoj de sinjoro K.
La patreco de la ideo
Al sinjoro K. oni riproĉis, ke la deziro ĉe 
li estas tro ofte la patro de la ideo. Sin- 
joro K. respondis: «Neniam ekzistis ideo, 
kies patro ne estis deziro. Nur pri tio 
povas esti disputo. Kia deziro. Oni ne 
devas suspekti, ke infano ne povas havi 
patron, por suspekti, ke la konstato de 
la patreco estas malfacila."

Sukceso
Sinjoro K. vidis aktorinon preterpasi kaj 
diris: «Si estas bela." Lia akompananto 
diris: «Antaŭ nelonge ŝi havis sukceson, 
ĉar ŝi estas bela." Sinjoro K. ĉagreniĝis 
kaj diris: «Si estas bela, ĉar ŝi havis suk- 
ceson."

Sinjoro K. kaj liaj katoj
Sinjoro K. ne ŝatis katojn. Sajnis al li, ke 
ili ne estas amikoj de la homoj; do ankaŭ 
li ne estis ilia amiko. «Se ni havus samajn 
interesojn", li diris, «ilia malamika sin- 
teno estus al mi indiferenta." Sed sinjoro 
K. ne ŝatis forpeli katojn de sia seĝo. 
«Kuŝiĝo por ripozi estas laboro", li diris, 
«ĝi sukcesu." Ankaŭ se katoj blekis antaŭ 
lia pordo, li leviĝis de sia kuŝejo, eĉ en 
malvarmo, kaj enlasis ilin en la varmon. 
«Ilia kalkulo estas simpla", li diris, «se 
ili vokas, oni malfermas al ili. Se oni ne 
plu malfermas al ili, ili ne plu vokas. 
Voki, tio estas programo."

La favorata besto de sinjoro K.
Kiam K. oni demandis, kiun beston li 
ŝatus antaŭ ĉiuj, li menciis la elefanton 
kaj motivigis tion jene: La elefanto unui- 
gas ruzon kun forto. Tio ne estas la povra 
ruzo, kiu sufiĉas por eviti persekutadon 
aŭ kapti manĝon ne frapante la atenton, 
sed la ruzo, kiu disponas pri forto por 
grandaj entreprenoj. Kie tiu besto estas, 
videblas larĝa spuro. Tamen ĝi estas 
bonkora, akceptema al ŝerco. Ĉi estas 
same bona amiko kiel bona malamiko. 
Tre granda kaj peza, ĝi tamen estas tre 
rapida. Ĝia rostro enigas en ĝian korpon 
eĉ la plej malgrandajn manĝaĵojn, eĉ 
nuksojn. Ĝiaj oreloj povas aliigi sian 
pozicion: ĝi aŭdas nur, kio plaĉas al ĝi. 
Krome ĝi fariĝas tre maljuna. Ĝi krome 
estas societema, kaj tio ne nur al elefan- 
toj. Cie ĝi estas kaj ŝatata kaj timata. 
Certa komiko eblas, ke ĝi povas eĉ esti 
adorata. Gi havas dikan haŭton, sur kiu 
rompiĝas la tranĉiloj; sed ĝia animo estas 
delikata. Ĝi povas malĝojiĝi. ĉi povas 
koleriĝi, ĉi povas danci, ĉi mortas 

en la densejo, ĉi ŝatas infanojn kaj aliajn 
malgrandajn bestojn. Ĝi estas griza kaj 
kaptas la atenton nur per sia nazo. Ĝi ne 
estas manĝebla, ĉi povas bone labori, 
ĉi ŝatas trinki kaj gaj iĝas. Ĝi faras iom 
por la arto: ĝi disponigas la eburon.

Bona respondo
Laboristo estis demandita antaŭ iu tri- 
bunalo, ĉu li volas uzi la eklezian aŭ ne- 
eklezian formon de la juro. Li respondis: 
«Mi estas senlabora." - «Tio estis ne nur 
distriteco", diris sinjoro K. «Per tiu res- 
pondo li konebligis, ke li troviĝas en 
situacio, en kiu tiaj demandoj, ja eĉ la 
tuta jurprocedo per si mem, ne plu havas 
sencon."

Sokrato
Post la legado de libro pri la historio de 
la filozofio sinjoro K. parolis tre malŝate 
pri la provoj de la filozofoj prezenti la 
aferojn kiel principe nepercepteblajn. 
«Kiam la sofistoj asertis scii multon ne 
studinte ion", li diris, «la sofisto Sokrato 
elpaŝis kun la aroga aserto, ke li scias, ke 
li scias nenion. Oni atendintus, ke li al- 
donas al sia frazo: ĉar ankaŭ mi studis 
nenion. (Por scii ion, ni devas studi.) Sed 
ŝajnas, ke li ne pluparolis, kaj probable 
ĉiun plian frazon forglutintus la senme- 
zura aplaŭdo, kiu eksplodis post lia unua 
frazo kaj kiu daŭris du mil jarojn."

La laŭdo
Kiam sinjoro K. aŭdis, ke li estis laŭdita 
de iamaj disĉiploj, li diris: «Post kiam 
la disĉiploj jam delonge forgesis la era- 
rojn de la majstro, tiu mem ankoraŭ plu 
memoras pri ili."

La celservanto
Sinjoro K. starigis jenajn demandojn: 
«ĉiun matenon mia najbaro faras muzi- 
kon per gramofonkesto. Kial li muzikas? 
Mi aŭdas, ĉar li gimnastikas. Kial li gim- 
nastikas? Mi aŭdas, ĉar li bezonas for- 
ton. Por kio li bezonas forton? Li diras, 
ĉar li devas venki siajn malamikojn en 
la urbo. Kial li devas venki malamikojn? 
Mi aŭdas, ĉar li volas manĝi."
Post kiam sinjoro K. aŭdis tion, ke lia 
najbaro muzikas por gimnastiki, gimnas- 
tikas por esti forta, volas esti forta por 
batmortigi siajn malamikojn, batmorti- 
gas siajn malamikojn por manĝi, li faris 
sian demandon: «Kial li manĝas?"

Propono, se la propono 
ne estas atentata
Sinjoro K. rekomendis, laŭeble aldoni al 
ĉiu propono plian proponon por la 
okazo, ke la propono ne estas atentata. 
Ekz. kiam al iu troviĝanta en malbona 
situacio li konsilis certan procedon malu- 
tilan por kiel eble plej malmultaj aliaj, 
li priskribis plian procedon, malpli sen- 
danĝeran, sed ankaŭ ne la plej senindul- 
gan. «Kiu ne povas ĉion", li diris, «tiun 
oni liberigu de la malpli multa."

La nepre bezonata oficisto
Pri oficisto, kiu jam iom longe sidis en 
sia ofico, sinjoro K. aŭdis laŭdege, ke 
tiu, estante tiom bona oficisto, estas ne- 
pre bezonata. «Kial li estas nepre bezo- 
nata?" sinjoro K. demandis ĉagrene. «La 
ofico ne funkcius sen li", diris liaj laŭ- 
dantoj. «Kiel tiaokaze li povas esti bona 
oficisto, se la ofico ne funkcius sen li?" 
diris sinjoro K., «li havis sufiĉe da tempo 
por ordigi sian oficon tiel, ke li ne estas 
bezonata. Pri kio li envere okupiĝas? Mi 
diros tion al vi: pri ĉantaĝo!"

Konvinkaj demandoj
«Mi rimarkis", diris sinjoro K., „ke mul- 
tajn ni fortimigas de nia instruo per tio, 
ke al ĉio ni ne scias respondon, ĉu en la 
intereso de la propagando ni ne povus 
fari liston de tiuj demandoj, kiuj ŝajnas 
al ni tute nesolvitaj?"

Peno de la plej bonaj
«Super kio vi laboras?" sinjoro K. estis 
demandita. Sinjoro K. respondis: «Mi tre 
penas. Mi preparas mian sekvantan era- 
ron."

Eltenebla ofendo
Kunlaboranton de sinjoro K. oni kulpi- 
gis, ke li havas malafablan sintenon al li. 
«Jes, sed nur post mia dorso", sinjoro K. 
defendis lin.

Du urboj
Sinjoro K. preferis la urbon B. al la urbo 
A. «En la urbo A.", li diris, «oni ŝatas 
min; sed en la urbo B. oni estis afabla al 
mi. En la urbo A. oni pruviĝis utila al mi ; 
sed en la urbo B.' oni bezonis min. En la 
urbo A. oni invitis min al la tablo; sed en 
la urbo B. oni petis min en la kuirejon."

La revido
Viro, kiu longtempe ne vidis sinjoron K., 
salutis lin per la vortoj: «Vi tute ne ŝan- 
ĝiĝis."
«Ho!" diris sinjoro K. kaj paliĝis. 23



Manfred Arnold

Jubilea 
parolado

Ankoraŭ juna, estas vi tre sperta ; 
vi estas bela, ĉiuj amas vin.
De tag’ al tag’ pli forta- kaj pli lerta, 
vi iĝis daŭre — tio estas certa - 
estajo, kiu povas montri sin.

Vi evoluis ĉiam pli konvene: 
estinte iam febla etinfan’,
vi iĝis — ĉar ni vartis vin amplene 
kaj flegis vin zorgeme kaj komprene - 
model’ je vivofort’ kaj san'. -

Malriĉa estis vi kaj tre mizera; 
krom ŝuldoj restis ja al vi neni’.
Sed per agad' konscia kaj sincera, 
per la lerteco de 1’popol’ libera 
riĉeco via kreskis kiel vi.

Mi vidis la manpremon de 1’patronoj: 
por vi okazis tiu unuiĝ'1
ĉi iĝis la simbol' por milionoj: 
sub ĝia signo marŝas la kolonoj 
de 1'homoj por bonstato kaj feliĉ’.

Fidele, firme flank' ĉe flanko staris 
amiko granda, riĉa je praktik'.
Popolon vian li libera faris 
kaj pri konsiloj, helpo ne avaris: 
ĉiama instruisto kaj amik’1

Ne nur amikojn krucis via vido: 
multfoje ĝenis el malam’-inklin’ 
la kontraŭulo, plena de avido. 
Damaĝos al neniu la insido!
Li provu I Ĉiuj ja subtenas vin I

Post tridek kvin da jaroj nun vi estas 
per faroj, povoj optimisma font’, 
ekzemplo, kiu trans la lim' atestas 
pacemon, kaj boneco via restas 
la lumo de 1’popol’ kaj de 1’estont’!

Ni kion donu kiel festdonacon? 
„La tutan vivon", estu la replik'.
Ni dankas vin, deziras sanon, pacon, 
feliĉan kaj sukcesan tempospacon 
al vi, al nia bela respublik’1

35-jara GDR-
35-jara pacpolitiko

Ĉu paco aŭ milito? Jen la ŝlosila de- 
mando de la nuna internacia situacio. 
Nenio evitas tiun demandon - neniu po- 
vas ..distanciĝi" de ĝi. Guste en la res- 
pondo al ĉi tiu plej grava afero disiĝas 
la mondoj: Sur unu flanko, sur nia 
flanko, staras la deviga devizo, ke ekzis- 
tas nenio pli grava ol la paco, ties kon-

1 la histori

servo, ties firmigo. Tio ne nur 
gano, tio estas programo - 
ekde la fondo de nia ŝ 
la unua kaj plej grav 
gita ekstera politi 
taro. De la alia 
de la usona a 
danĝeran fraz 
grava ol esti e 
Ĉu oni do ja 
du mondmili 
ilin? Tiu ĉi 
lernis nian le 
konkludo sandi 
kondukis al mili 
Konservo de la^fflWOvS^Wekomenc  ̂
estis la unua devizo de fa civit 
laborista-kamparafe^JMSO 
unua konstitucia koAjgffikJgj 
pacvolo de la civitanoj.kaj 
agado de la ŝtato estis en ĉi "koi 
ĉi tie ni, sur la bazo de la post 
konvencio de Potsdamo, radikale ekste 
mis la sociekonomiajn bazojn kaj kaŭ- 
zojn de militpolitiko kaj milito. Ĉi tie ne 
ekzistas tavolo de homoj, kiu profitas de 
la armado, kiu interesiĝus pri milito kaj 
ties preparo. Ĉi tie disvolviĝis potenca 
movado kontraŭ la remilitarigo de FRG, 
por bojkoto de nukleaj armiloj, kontraŭ

pgvas 
konas la kaj N^T

istas io pli ekvilibron 
JgSSlbsresantoj 

instruojn de la d e. v a s komp 
ni eĉ ne lernis® de «limigita je 
altrudiĝas. Ni milito, iliti 
nde, t.e. kun la poli

lokigo de novaj usonaj mezdistancaj ra- 
ketoj en okcidenta Eŭropo. El multaj ba- 
taloj kun la fortoj de perforto kaj milito 
nia paca ŝtato eliris fortigita. Ni triumfis 
super tiuj, kiuj profetis, ke nia ŝtato 
transvivus eĉ ne la finon de la jaro 1949. 
Hodiaŭ, en la 35-a jaro de sia ekzistado, 
GDR pruviĝas kiel «fidinda bastiono de 
la paco en la koro de Eŭropo", kiel de- 
klaris la unua prezidento de nia ŝtato, 
Wilhelm Pieck, en oktobro 1949, ĝi estas 
tutmonde rekonita partnero, se temas pri 
paco kaj sekureco.
Kiel parto de la socialisma ŝtataro, ĉe la 
flanko de USSR, GDR kun sia konstruiva 
laboro esence kontribuis al la sukceso de 
Konferenco pri Sekureco kaj Kunlaboro 
en Eŭropo, ĉi denove demonstris sian 
sintenon okaze de Konferenco de Stok-

partoprenas la iniciatojn de Varsovia 
Traktato, kiel ekzemple Deklaracion de 
Prago en januaro 1983. ĉi same ekpre- 
nas ĉiun iniciaton, kiu servas al la prin- 
cipo de sameco kaj sama sekureco, de kie 
ajn ĝi venas - ĉu el Moskvo, Helsinki, 
Ateno, Stokholmo aŭ Otavo, ĉia pro- 
funda pacvolo respeguliĝas ne laste en la

^ plejeble limigi la gravan dama- 
an por la internacia situa- 

usonaj atomraketoj en 
fcSed - kaj ankaŭ tio 

de paco - ni nek 
esi al Pentagono 

militstrategian 
ean superecon, 

retenataj, ili 
ventura plano 
jnebla" atom- 

„ senkapiga 
rto estas kon- 
tio apartenas 

Dua Mondmi- 
istaj perfortagojjito kaj d

estas n i a politika 
b kun pli kaj pli mal- 

tas tio, kion n i volas, 
sune kun ni postulas multaj milio- 

camaj homoj en Eŭropo, Ame- 
iko, sur ĉiuj kontinentoj. Ni estis, estas 

kaj restos kontraŭuloj de vetarmado. 
Konsekvence ni daŭrigas nian politikon 
de paca kunekzistado de ŝtatoj kun di- 
versaj sociordoj, konstruive ni kontri- 
buas al la elformigo de kalkuleblaj, pa- 
caj kaj reciproke utilaj rilatoj inter la 
ŝtatoj.
Milito aŭ paco kiel ŝlosila demando - tio 
necesigas ankaŭ ĉi tiun respondon: 
Ciuj pacamaj homoj povas fidi al la so- 
cialismo kiel potenca pacforto. Pro tio 
la civitanoj de GDR plenumas sian inter- 
nacian devoligon, fortigante sian landon, 
sian ŝtaton, atingante respekton pri ties 
porpaca politiko.
Tio estas la ĉefa motivo por la laborvolo 
de la civitanoj ĉie en nia lando! Fortigo 
de nia ŝtato, de nia pacforto kiel unua 
civitana devo - farante tion, kaj tio estas 
intenco kaj spirito de nia, de la socia- 
lisma demokratio, ni utilas al ni mem, al 
niaj infanoj kaj mondvaste al ĉiuj p.aca- 
maj homoj. Al tiu ĉi promcsdevigo ni 
restas fidelaj ĝuste ankaŭ en la 35-a jaro 
de la ekzistado de GDR!

holmo pri fidigaj kaj sekurecigaj agoj 
kaj malarmado en Eŭropo. GDR aktive 

el: ..Intormationen", n-ro 5/84 
trad.: D. Dungert24



Bertolt Brecht

Sindevigo 
al paco
La 10-an de majo ĉijare Packonsilantaro 
de GDR festis la 35-an datrevenon de sia 
fondiĝo. Malmultajn tagojn post Unua 
Mondpaca Kongreso en Parizo 1949 
konstituigis en Berlino „ Germana Komi- 
tato de Pacbatalantoj". Dekomence ek- 
zistis profunda konformeco inter la pac- 
volo de la popolo kaj la politiko de la 
registaro de GDR, ĉar unuafoje sur ger- 
mana tero pacpolitiko fariĝis konstitucia 
komisio kaj ŝtata politiko. Kiel membro 
de Konstanta Komitato de Mondpaca 
Kongreso Anna Seghers en 1950 kreis la 
frazon: „Ne gravas, pro kiaj motivoj 
homo pledas por la paco - gravas, ke li 
pledas por la paco." Tiu ĉi invito al pru- 
dentokoalicio de ĉiuj pacamikoj fariĝis 
kvazaŭ gvidprincipo por la ampleksa 
agado de Packonsilantaro de GDR kaj 
nuntempe ĝi estas pli aktuala ol iam ajn. 
De kiam la franca atomfizikisto kaj no- 
belpremiito profesoro d-ro Frederic Jo- 
liot-Curie en aprilo 1949 invitis la pac- 
fortojn al komuna mondvasta agado, la 
batalo kontraŭ la minaco de atommilita 
infero staras en la centro de la penadoj 
de la pacmovadoj tutmonde. Packonsi- 
lantaro de GDR ĉiam efike subtenis tiujn 
aktivecojn. En 1950 15 milionoj da GDR- 
civitanoj - kun la tiama prezidento Wil- 
helm Pieck ĉekape - per siaj subskriboj 
sub la «Apelacion de Stokholmo" envici- 
ĝis en la unuan publikan proteston kon- 
traŭ la nukleaj armiloj. Same multaj estis 
en 1955 por la «Apelacio de Vieno" kon- 
traŭ preparo de atommilito kaj en 1975 — 
kun la prezidanto de la ŝtatkonsilantaro 
Erich Honecker ĉekape - por la dua 
«Apelacio de Stokholmo" pri mondvasta 
ofensivo kontraŭ la vetarmado.
La atoma altarmado, intensigita fine de 
la 70-aj jaroj far la plej agresemaj fortoj 
de Usono kaj NATO, kaj la pliakriĝo de 
la internacia situacio markas por la pac- 
movado de GDR novan ĉapitron en ĝia 
batalo. Fine de 1979 13,1 milionoj da 
GDR-civitanoj manifestis sian postulon: 
«Neniujn novajn atomraketojn en okci- 
denta Eŭropo - anstataŭ tio paŝojn al 
malarmado! Neniu vetarmado - ansta- 
taŭ tio daŭrigon de la malstreĉiĝo!" 
ĉisence ĉiuj partoj de la popolo en nia 
lando plenkonforme al la ŝtata politiko 
laboras por la paco.

el: „Informationen“, n-ro 5’84 
trad.: D. Dungert

Demandoj de leganta laboristo
Kiu konstruis la seppordegan Tebon?
En la libroj troviĝas la nomoj de la reĝoj. 
Cu la reĝoj pene portis la rokpecojn? 
Kaj la plurfoje detruita Babilono — 
kiu konstruis ĝin tiom da fojoj? En kiuj domoj 
de la ororadianta Limao loĝis la konstruantoj? 
Kien iris je la vespero, kiam la Ĉina muro

estis finita,
la masonistoj? La granda Romo 
estas plena de triumfarkoj. Kiu starigis ilin? Super kiu 
triumfis la Cezaroj? Ĉu la multprikantita

Bizanco
nur havis palacojn por siaj loĝantoj? Eĉ en la

legenda Atlantido
kriegis en tiu nokto, kiam la maro englutis ĝin,
la dronantoj pro siaj sklavoj.

La juna Aleksandro konkeris Hindion.
Ĉu li sola?
Cezaro venkis la gallojn.
Ĉu li eĉ ne havis kuiriston kun si?
Filipo de Hispanio ploris, kiam lia floto 
pereis. Ĉu krome neniu ploris?
Frederiko la dua venkis en la sepjara milito. Kiu 
venkis krom li?

Sur ĉiu paĝo unu venko.
Kiu kuiris la venkomanĝon?
Ĉiujn dek jarojn unu granda viro.
Kiu pagis la elspezojn?

Tiom da raportoj.
Tiom da demandoj.

Trad. el la germana: Manfred Arnold

Ivan Draĉ

Balado de malfermitaj 
infanaj okuloj
Mi volas vidi mondon per malfermitaj okuloj.
Mi estas ankoraŭ eta, mi scipovas nur vidi. 
Aspiras mi vidi la panjon ĉiam nur gaja. 
Aspiras mi vidi sunon en orĉapeleto 
kaj ĉielon vidi en blueta tuketo.
Mi dume ne scias, kiel odoras Virto,
ne scias mi, kiel gustas Malnoblo,
kian koloron havas Envio, kia estas Malĝoj', 
kia sala estas Ĉagreno, kiom profunda — Amo, 
kia bluokula Sincero, kia trembrila — Malico?
Mi ĉion metos sur la bretojn poste.
Sed ĝis kiam mi elkreskos, faru vi ion en la mondo,
por ke mi neniam fermu okulojn pro Timo, 
ne deloku vi plenkreske proporciojn. 
Agloj rigardas sunon per malfermitaj okuloj. 
Infanoj rigardas mondon per malfermitaj okuloj.

Elukrainigis Nadia Andrianova25



Kion signifas la pacpromeso 
de la evangelio nuntempe?
Intervjuo kun d-ro Gunther Wirth, membro de Prezidio de Ĉefa Estraro 
de CDU (Kristana Demokrata Unio), vicprezidanto de Kulturligo de GDR 
kaj ĉefredaktoro de la evangelia monata ĵurnalo «Standpunkt" (starpunkto)

- Eti la evangelio de Luko la raporto pri 
la naskiĝo de Kristo ligiĝas kun la al- 
voko al paco sur tero. Kion signifas tiu 
mesaĝo, tiu promeso por kristanoj 
nuntempe kaj kiujn eblecojn ili havas, 
akcepti tiun vokon?

La promeso de la evangelio validas ĉiu- 
tempe. Kristanoj do devas akcepti ĝin 
ĉiam konforme al la respektiva tempo. 
En 1983, kiam ni en GDR omaĝis la 
500-an datrevenon de la naskiĝo de la re- 
formatoro Martin Luther, ni ankaŭ estis 
memorigitaj; pri tio, ke proksimume je 
la 400-a datreveno de la reformacio en 
1917 kaj je la 450-a naskiĝtago de Mar- 
tin Luther en 1933 en la tiama Germanio 
naciismo kaj militarismo subpremis la 
promeson de la evangelio kaj la reforma- 
cian ekpaŝon de Luther.
En Dresdeno oni en 1917 ekzemple eldo- 
nis libron, en kiu ĉiuj evangeliaj pasto- 
roj el tiu ĉi centro de la germana lutera- 
nismo prezentas sian opinion pri Luther 
en ilia kaj en sia tempo. Tio, kio videbli- 
ĝis en tiu libro «Luther noch immer" (Lu- 
ther ankoraŭ ĉiam), estis preskaŭ senes- 
cepte bildo de «germana Luther", de 
Luther, kiu «estis montrinta pecon de la 
germana animo': «Sen la horo de Luther 
ni ne estus tio, kio ni fariĝis, eĉ pli ambi- 
cias esti: la popolo de vapormartelcgoj 
kaj animprofundo."
Ion analogan, eĉ malpli bonan oni povus 
raporti pri 1933, la jaro de la potenc- 
transpreno far la germanaj faŝistoj.
Sed sendube eklezioj kaj kristanoj tiris 
la konsekvencojn el tiuj eklezihistoriaj 
okazaĵoj kaj el la historio de la du mond- 
militoj. Dekomence evangeliaj teologoj, 
pastroj kaj laikoj staris en la ekde 1949 
elformiĝinta pacmovado - mi mencias ĉi 
tie nur Otto Nuschke, kiu venis el la mal- 
nova pacifista movado «Deutsche Frie- 
densbewegung" (Germana Pacmovado) 
kaj profesoron Emil Fuchs, religia socia- 
listo kaj kvakero, Walter Feurich, dres- 
dena pastro el la tradicio de «Beken- 
nende Kirche" (Konfesanta Eklezio) kaj 
Gerhard Lutz, luterana turingia supera 
eklezia konsilisto. Oni ne povas sufiĉe 
aprezi la pacbatalon de tiuj eminentaj 
personoj, ĉar ili pretigis la vojon por tio, 

ke iom post iom en la eklezioj de nia 
lando la demando pri paco jam ne estis 
rigardata kiel unu apud aliaj, sed kiel la 
centra, grava. Estis precipe la episkopoj 
Moritz Mitzenheim, Turingio, kaj Al- 
brecht Schonherr, Berlino-Brandenbur- 
gio, kiuj en la eklezio kaj, ĉiu proprama- 
niere en la socio, iris la vojon serve al 
paco.
Kiam la prezidanto de la ŝtatkonsilan- 
taro. Erich Honecker, la 6-an de marto 
1978 akceptis la prezidion de la konfe- 
renco de la estraroj de la evangeliaj ekle- 
zioj en GDR, episkopo Schonherr tiel 
formulis la interkonsenton de la GDR- 
protestantismo pri la pacproblemo: 
«Konservado de homa vivo - forigo de 
danĝeroj por la homa vivo. Ĉefe pri tio 
temas ĉe la plej grava problemo de nia 
tempo: Konservado kaj sekurigo de la 
paco, malarmado, disponigo de la per tio 
liberiĝantaj fortoj por la konstruado de 
pli feliĉa, pli riĉa, pli amika mondo. Tiu 
ĉi celo atingeblas nur tiam, se oni daŭre 
pacience kaj celkonscie sekvas la pen- 
plenan vojon de malstreĉiĝo, kiu en Hel- 
sinki tiel promesplene komenciĝis." 
Laŭvide en tiaj eldiroj esprimiĝas la 
provo, akcepti la promeson de la evange- 
lio sub la kondiĉoj de la nuntempo kaj 
tiel plenumi la vertikalan, la dian mesa- 
ĝon per praktika socia agado en la hori- 
zontala mondo.
- Kion faras la eklezioj por subteni la 

paroĥanaron en ties strebado al paco?
Se mi ankoraŭfoje memoras pri la eldiroj 
de episkopo Schonherr, mi faras tion por 
atentigi pri tio, ke ili estis faritaj dum la 
tempo de malstreĉiĝo en la spirito de 
Helsinki. Intertempe - per la longtempa 
armada programo de NATO de 1978 kaj 
la decidoj pri lokigo de raketoj de 1979
- la signoj de la tempo ŝanĝiĝis kaj ekle- 
zioj same kiel ĉiu unuopa kristano en nia 
lando estas konfrontitaj kun la danĝeroj 
de politiko, determinita de la doktrinoj 
de «limigebla" kaj «venkebla" atommi- 
lito kaj de la «unua bato". Precipe la lo- 
kigo de nova nuklearmila potencialo sur 
la teritorio ĝuste ankaŭ de FRG kaj la al 
tio ligita rompo de la principo de sameco 
kaj sama sekureco devas maltrankviligi 

la kristanojn en nia lando, des pli multe 
ĉar ili devas konsideri, ke la usona pre- 
zidento kaj ties propagandistoj indignige 
misuzas la kristanismon - tiel ekzemple, 
se s-ro Reagan en marto 1983 sur konfe- 
renco de t.n. evangelizistoj en Orlando, 
Florido, nomas Sovetunion «centro de ĉio 
malbona" kaj poste orkestro ludas «For- 
ward, Christian soldiers" (Antaŭen, kris- 
tanaj soldatoj).
Sub tiaj kondiĉoj estas klare, ke la evan- 
geliaj kristanoj en nia lando turnas sin 
kontraŭ la politikon de atommilito kaj ke 
pli kaj pli evangeliaj kristanoj ekkonas, 
kie troviĝas la veraj malamikoj de paco. 
Pro tio la postuloj de Deklaracio de 
Prago de la ŝtatoj de Varsovia Traktato 
de la komenco de 1983 trovis grandan 
reefion kaj estas karakterize, ke sur la 
printempa sinodo de la evangelia eklezio 
de Berlino-Brandenburgio oni diskutis 
pri dokumento, kies komparo de ekleziaj 
postuloj kun tiuj de Deklaracio de Prago 
montris konvinkan konformecon.
Pro tio la GDR-eklezioj sur la plenkun- 
sido de Ekumena Konsilio somere de la 
pasinta jaro en Vankuvero, Kanado, an- 
kaŭ konsentis pri rezolucio, kiu tekstas 
jene: «Ni apelacias al la eklezioj - pre- 
cipe en orienta kaj okcidenta Eŭropo kaj 
en Nordameriko - duobligi siajn pena- 
dojn, konvinki siajn registarojn, ke ne- 
cesas atingi solvon per intertraktadoj kaj
- antaŭ ol estas tro malfrue - rezigni pri 
la planoj por lokigo de kromaj aŭ novaj 
nukleaj armiloj en Eŭropo kaj tuj ko- 
menci redukti kaj fine plene elimini la 
nunajn nukleajn armilojn . . .".
Krom tio ili tie proponis fine realigi pro- 
jekton, kiun la antifaŝista teologo Diet- 
rich Bonhoeffer jam en 1934 proponis al 
diskuto, nome kunvoki packoncilion de 
ĉiuj kristanaj eklezioj.
- Kiun socian resonadon kredantoj kaj 

eklezioj en GDR trovas en sia por- 
paca engaĝiĝo?

Ankaŭ ĉi-rilate mi nur povas daŭrigi la 
ĝis nun de mi diritan: Tiaj proponoj, kiaj 
estas tiu pri packoncilio kaj la eldiroj de 
la lasta federacia sinodo, do de la plej 
alta decidorgano de la unuiĝo de la evan- 
geliaj eklezioj en nia lando, pri la dan- 26



geroj de la lokigo de novaj atomaj armil- 
sistemoj de la tipoj Pershing II kaj 
Cruise Missiles - ili prezentas «novan 
ŝtupon de la milita minaco" — trovas 
atentindan reefion en la amasmedioj de 
GDR.
Oni devas konsideri, ke la eklezioj havas 
siajn fiksitajn elsendohorojn en televido 
kaj radio kaj krom tio en aktualaj elsen- 
doj kaj en la ĉiutaga gazetaro estas regis- 
trata ĉio, kio gravas por la komuna stre- 
bado de kristanoj kaj nekristanoj en 
GDR por la sekurigo de paco. Tiel oni 
eventuale ankaŭ devus akcenti, ke la 
l-an de septembro 1983, la tagon de la 
mondpaco, pastorino parolis en granda 
elektronik-uzino en la distrikto Suhl kaj 
ke la saman tagon la prezidanto de Mag- 
deburga Konsistorio parblis okaze de la 
malfermo de ekspozicio pri Hiroŝimo. 
Fakte apenaŭ pasas tago, dum kiu oni en 
la publiko de GDR ne registrus rimar- 
kindan kristanan paciniciativon, ĉe kio 
la unueco de la pacmovado havas ekster- 
ordinaran signifon.
La prezidanto de la ŝtatkonsilantaro de 
GDR, Erich Honecker, mem tre emfaze 
esprimis, pri kio temas por kristanoj kaj 
nekristanoj en nia lando ĉe la sekurigo 
de paco. En intervjuo, publikigita en ka- 
jero 10/83 de «lutherische monatshefte" 
(Luteraj monataj kajeroj), aperantaj en 
Hanovro (FRG), li deklaris: «Ĉe la plua 
elformigo de la evoluigita socialisma so- 
cio ĉiuj kunlaboras, ĝi estas en ĉies inte- 
reso kaj ĉiuj profitas el ĝiaj rezultoj. Po- 
litiko por la feliĉo de la popolo, kiel ni 
en GDR realigas ĝin, samtempe plenu- 
mas bazan kristanan deziron. Pro tio ĝi 
trovas aktivan subtenon ankaŭ de la 
kristanaj kuncivitanoj. Tio precipe kon- 
cernas la penadojn por forigo de la dan- 
ĝero de atoma mondmilito kaj por la se- 
kurigo de paco, do por la solvo de la plej 
grava tasko, solvenda de la homaro." 
- Cu la kristanaj kuncivitanoj, kun kiuj 

vi kunlaboras, retrovas sian strebadon 
al paco en la politiko de la ŝtato, de 
GDR?

En mia socia laboro, en la pacmovado 
de GDR kaj en Kristana Packonferenco 
kaj en mia profesia agado.kiel ĉefredak- 
toro de evangelia monata jurnalo mi 
bone sentas, kiel ekzakte la afero estas 
tia. Tre bone miaopinie la supera konsis- 
toria konsilisto d-ro Platz el Greifswald 
esprimis la konsenton de la kristanaj ci- 
vitanoj de nia lando en kajero 8/83 de 
la jurnalo «Standpunkt" (Starpunkto): 
«Generale mi opinias, ke oni ne akcentu 
aferojn, kiuj disigas nin. Mi ne neglek- 
tas, ke ekzistas diferencaj opinioj kaj 
pozicioj, sed en la baza demando, nome 
en la energia batalo kontraŭ ĉiuj formoj 
de militpreparoj kaj militakcelaj agoj, 
ni ĉiuj samopinias."

el: „DDR-Revue~, n-ro 1/84
trad.: D. Dungert

Johannes R. Becher

La ŝtato
Ĉi ŝtat’, naskita el popolmizer', 
fondita de 1’popol’ al propra gardo, 
unuiĝanta kun spirita ardo 
kaj fundamento de popol-prosper’ -

ĉi ŝtat’, formanta sin al bona fort’ 
kaj volas, povas eldevigi pacon — 
ĉi ŝtat’, zorganta ja pri ĉies sort’, 
por ĉiuj kunagantoj kreas spacon —

ĉi ŝtat’ egalas al plej alta glor’; 
voĉdonas kore la popol’ por ĝi, 
ĉar tia ŝtato servas per agad’ -

ĉi ŝtato, tiom plena de honor’ 
jen nia ŝtat’, ĉi ŝtato estas ni: 
regno de 1’homo kaj humana ŝtat’!

Trad. el germana: Manfred Arnold

Bertolt Brecht

Ĉe la Gravuloj
Ĉe la gravuloj 
konversacio pri manĝo malgravas. 
Jen kial: ili 
jam manĝis.

La malgravuloj devas foriri el la Tero 
manĝinte neniom 
el la bongusta viando.

En la festaj vesperoj, la gravuloj 
cerbumas pri ties deveno kaj celo 
sed tuj sentas sin
tro lacaj.

La montojn kaj la vastan maron
ili ankoraŭ ne estos vidintaj 
kiam pasos ilia tempo sur la Tero.

Se la malgravuloj ne 
pensas pri si 
ili neniam graviĝos.

Trad. Roberto Rossos Nogueira

El la „Trigroŝa Opero"
. de B. Brecht

Voko el la tomba kelo
Nun pri kompato krias peta voĉ’. 
Ne kuŝas li sub rozo, georgin', 
sed tomba kel’estas Macheath—a loĝ’, 
kien kolera sorto jetis lin.
Kevin atingu lia lasta vort’1 
La muroj de 1’karcer’ retenas lin! 
Pri li, amikoj, ne demandas vi?
Post lia mort’ per vin’ regalu vin, 
subtenu, tamen, lin, dum vivas li. 
Ne lasu turmentita lin ĝis mort’!

Nun vidu, mava estas lia stat’! 
Jen kion vero nomas vi bankrot’.
Vi, kiuj al 1'aŭtoritat'
de l’mono kota gapas en hipnot', 
preventu, ke lin kaptas morna sort’! 
Amase iru tuj al la reĝin’, 
informu ŝin pri la danĝer’ por li. 
Porkvice iru kaj vizitu ŝin: 
Ho vidu, jam dentklake tremas li! 
Ne lasu turmentita lin ĝis mort’!

Trad. D-ro K. Schulze

Rakontoj pri Sinjoro B.
Fakaj scioj
Sinjoro B. ŝatis interparoladi kun scenej- 
laboristoj, teknikistoj, ŝoforoj. Al ili li 
eĉ respondis tiajn demandojn, kiujn 
aliakaze li ne traktis. Unu el ili deman- 
dis lin, kiel estos la afero de morto.
— «Sciu" — diris sinjoro B. - «la vivo es- 
tas tiel: La korklapoj malfermiĝas kaj 
fermiĝas, kaj malfermiĝas kaj fermiĝas, 
kaj iun tagon ili tute ne plu malfermi- 
ĝas." -

Natursentimento
Antaŭ la pordegoj de la ĉefurbo sinjoro 
B. havis bieneton ĉe bela lago. Tie li la- 
boris kune kun siaj kunlaborantoj kaj 
ankaŭ akceptis vizitantojn. La pejzaĝo 
vere estis tre bela, kaj unu el la vizitan- 
toj proponis komunan promenon.
Sinjoro B. respondis malestime: - «Mi 
ja ne estas turisto." -

Latina leciono
Sinjoro B. ne estis partopreninta kunsi- 
don de la Akademio de Artoj, kaj lia 
amiko Johannes R. Becher, prezidanto 
de la Akademio skribis al li:
- «Kara sinjoro B., vi ne partoprenis la 
kunsidon de la Akademio. Atendante, ke 
vi baldaŭ partoprenos .. ." -
Sinjoro B. skribis reen: — «Kara Johan- 
nes R. Becher, la participon de nuntempo 
nur uzu tiu, kiu, same kiel mi, havis la 
juĝnoton ,unu' en la latina." -

Trad. Hans Ruth

27



Canko Murgin

HISTORIO DE MONDPACA 
ESPERANTISTA MOVADO
Ĉapitro l: Embrio de MEM

La Mondpaca Esperantista Movado 
(MEM) fondiĝis komence de septembro 
1953 en u. St.-Pdlten (Aŭstrio), sed tio 
estis tina rezulto de pluraj kaj diverslo- 
kaj internaciaj klopodoj. La genezo de 
MEM estas multoble pli komplika ol ĝi 
ŝajnas al la vasta pacbatalantaro. La pa- 
cideo ĉiam estis la plej kara kaj plej dor- 
lotita ..infano” de la monda esperantis- 
taro. Tamen en la epoko post la Dua 
Mondmilito, kiam etektive aperis fabele 
potencegaj amasmortigiloj kun giganta 
kapacito de detruo kaj mortigoj la batalo 
por defendo de la monda paco fariĝis 
urĝa, senprokrasta bezonaĵo por la plua 
ekzisto mem de la homaro.

1. Grupiĝo ĉirkaŭ gazeto
«lnternacia Kulturo" (1945-1948)

Tuj post la Dua Mondmilito la kontraŭ- 
faŝismaj esperantistoj en diversaj regio- 
noj de la mondo komencis esplori pri no- 
vaj vojoj por disvolvo de internacia 
esperantista movado. La plej frue formi- 
ĝinta centro estas tiu, kreita en Bulgario 
ĉirkaŭ la gazeto «Internacia Kulturo"1. 
La historiistoj de la Esperanto-movado 
malkovris kaj enskribis tiun centron jam 
en 19482. Komence de septembro 1945 
okazis la XXVIII-a Kongreso de la Bul- 
garaj Esperantistoj3. Samtempe estis fon- 
dita Bulgara Esperantista Kooperativo 
(BEK) kiel materiala bazo por la landa 
Esperanto-movado4. En aŭgusto 1945 
aperis nova Esperanto-gazeto «Internacia 
Kulturo" (1945-1951), impona laŭ siaj 
formato, kunlaborantaro kaj evidenta in- 
fluo inter la progresemaj esperantistoj 
tra la tuta mondo.
Komence de septembro 1946 dum la 
XXIX-a Kongreso de Bulgaraj Esperan- 
tistoj en Asenovgrad okazis ankaŭ la I-a 
Konferenco de Balkanlandaj Esperantis- 
toj el Bulgario, Jugoslavio kaj Rumanio, 
ĉi starigis Balkanlandan Kontaktan Ko- 
mitaton (BKK), kiu plue solvu kaj de- 
cidu la komunajn taskojn kaj problc- 
mojn. Ekde sia dua jarkolekto gazeto 
«Internacia Kulturo" (II, 1, septembro 
1946) fariĝis komuna organo de balkan- 
landa esperantistaro. En tuja ĉefartikolo 
oni informas kaj pledas:
«Ni gazeto daŭrigos la klopodojn unuigi 
ĉiujn demokratajn, kontraŭfaŝismajn sa- 

mideanojn el la tuta mondo, sen dife- 
renco de klasa aparteno, religio, parti- 
konceptoj, idea tendenco, sen diferenco 
de sekso, aĝo, nacieco kaj raso. La pro- 
gramo de nia gazeto estas klara: 
Konsekvenca batalo kontraŭ faŝismo, 
reakcio kaj nacia subpremo, kontraŭ 
bruligantoj de nova terura milito, batalo 
por konservo de la paco, por konstruado 
de solidareco internacia, batalo por pro- 
greso, demokratio kaj homeco"5.
Sur tiu platformo oni daŭrigis la batalon 
kontraŭ faŝismo kaj kontraŭ militarismo, 
por daŭra paco, demokratio kaj pro- 
greso. Dum Ia 11-a Konferenco de BKK 
(en Varaĵdin, Jugoslavio) aliĝis kaj ak- 
tive partoprenis ankaŭ la oficialaj repre- 
zentantoj de esperantista movado6 en 
Aŭstrio, Hungario, Pollando kaj Ĉefio- 
slovakio. Antaŭ ĉio oni diskutis pri vas- 
tigo de kontraŭfaŝisma, kontraŭmilita- 
risma kaj pacdefenda politiktendencoj. 
Fine de julio 1947 la sep landoj de BKK 
interkonsentis kaj subskribis projekton 
de kontraŭfaŝisma rezolucio, submetota 
al diskuto dum la XXXII-a UK de Espe- 
ranto de UEA en Berno, 1947. Al tiu re- 
zolucio aliĝis ankaŭ Palestina Esperanto- 
Ligo. La kompleta teksto estas presita7.
Oni povas aserti, ke en 1947 tiu centro 
de kontraŭfaŝismaj kaj kontraŭmilitaris- 
maj esperantistoj, konsekvence demo- 
krataj kaj pacdefendaj, havis kontakt- 
tojn kaj interŝanĝis sperton kun kluboj 
kaj multegaj aktivuloj el pluraj landoj 
de Eŭropo. Estas aparte menciindaj tiuj 
britaj Esperanto-aktivuloj, kiuj dum 
kunveno de mil personoj, esperantistoj 
kaj neesperantistoj, voĉdone aprobis 
tekston de letero-telegramo por saluti 
la premieron de Bulgario, Georgi Dimi- 
trov, okaze de lia 65-jariĝo8 (en ju- 
nio 1947). En la paĝoj de gazeto «Inter- 
nacia Kulturo" oni trovas abundan ma- 
terialon pri aktiva kunlaboro kun 
esperantistoj el Nederlando kaj Belgio, 
el Francio kaj onta Federacia Respubliko 
Germanio, el Skandinavio, Italio kaj 
Greklando. Al tiu centro simpatiis ankaŭ 
esperantistoj el multaj lokoj eĉ ekster 
Eŭropo.
Palestina Esperanto-Ligo aliĝis kiel oka 
lando de BKK. Sciigis pri siaj planoj la 
esperantistoj el Singapuro, Indonezio, 
Aŭstralio kaj Nov-Zelando. Ĉina nacili- 
beriga movado sendis raportojn pri siaj 

sukcesoj. Japanaj pac- kaj sindikatmova- 
doj serĉis subtenon kaj kuraĝigon por 
siaj entreprenoj. Usonaj laboristaj espc- 
rantistoj pledis al tiu centro por pli klara 
kontraŭimperiisma mondkoncepto.
En 1948, anstataŭ en Bukureŝto, okazis 
en Budapeŝto la Ill-a Konferenco de 
BKK9, kiu rebaptiĝis je I-a Danublan- 
dara Kontakta Komitato (DKK) pro 
kresko ekster Balkanio. BKK.DKK en 
periodo 1947-1948 elpaŝis je la nomo 
de 10 500 organizitaj esperantistoj10 t.e. 
la duono de la organizita esperantistaro. 
En la dua duono de 1948 al DKK aliĝis 
la Federacio de Esperantistaj Laboristoj 
(Francio) kaj tio estis kulmino en la 
kresko de DKK11.
Tiu centro ludis pioniran rolon por sta- 
rigo de la nuna MEM. Gvidan pozicion 
en la centro ĉirkaŭ gazeto «Internacia 
Kulturo" plenumis brile la nuntempaj 
pacaktivuloj: Asen Grigorov, Nikola 
Aleksiev, Ivan Keremidĉiev, Trajana 
Neŝkova-Petkova, Aristo Gorov, prof. 
Stojan ĉuĝev. Tinka Lakova, Evstati Ci- 
fudov, Minko Conkovski k.a.

2. Sindikata Esperantista Asocio 
Tutmonda (SEAT) - (1948-1951)

Dua vojo por atingi la celon de la pro- 
gresemaj esperantistoj estis la fondiĝo 
de Sindikata Esperantista Asocio Tut- 
monda (SEAT) en 1948. Ĝin iniciatis kaj 
starigis la fervora franca laborista espe- 
rantisto Rene Ferdinand12 (1913-1950). 
Li lernis Esperanton en 1944, fariĝis tre 
aktiva organizanto inter la laboristaj es- 
perantistoj kaj estis fak-delegito de IEL 
kaj UEA pri sindikataj kaj urbaj afe- 
roj13. R. Ferdinand estis sindona sindi- 
kata funkciulo kaj en la lastaj jaroj de 
sia mallonga vivo (li vivis nur 37 jarojn) 
li estis estrarano de la sindikato por ur- 
booficistoj en la Confederation Generale 
du Travaille. Li opiniis, ke la plej bona 
maniero uzi Esperanton estas meti ĝin 
en servon de la laboristaro- pere de 
Monda Federacio de Sindikatoj.
La realigo de tiu iniciato komenciĝis post 
interkonsultoj pri eldono de stencilita 
gazeto «Esperantista Sindikatano", kies 
n-ro 1 aperis fine de la jaro 1948. Ko- 
mence de 1949 aperis n-ro 2 kaj tre ver- 
ŝajne ĝi estas la lasta de tiu serio, ĉar 
«Heroldo de Esperanto" atendis ricevi 
sekvajn n-rojn, sed ili ne venis. Ĝi estas 28



9-paĝa14. Krom tio R. Ferdinand entre- 
prenis informe varban kampanjon pere 
de la cetera gazetaro. En «Heroldo de 
Esperanto" aperis lia artikolo «Esperanto 
kaj Sindikata Mond-Ligo". Tie li kon- 
krete klarigas, kiel oni devas enkonduki 
la individuan kaj kolektivan korespon- 
dadon inter la sindikataj organizaĵoj kaj 
ties membroj por praktike eduki la la- 
boristan klason en spririto de internacia 
solidareco15. Pola Esperanto-Asocio 
aperigis specialan artikolon por klarigi 
kiel ĝi peros en la interlaborista kores- 
pondado kun eksterlando16.
La konstitua (unua) kongreso de SEAT 
okazis la 15-17-an de julio 1949 en u. 
Strasburgo (Francio). Post la kongreso 
Jean Coen respondecis pri la agado en 
Eŭropo kaj Rene Ferdinand - pri agado 
en la landoj ekster Eŭropo17. La dua kon- 
greso de SEAT okazis en 1950. En tiuj 
jaroj de malvarma milito «La Esperan- 
tista Laboristo" (Francio) disponigis 
siajn paĝojn al SEAT ekde sept.-okt. 
1950. SEAT jam havis perantojn en deko 
da landoj: Francio kaj Britio, Belgio kaj 
Svislando, ĈSSR kaj Pollando, Hungario, 
Japanio k.a.
Spite al la malfavoraj cirkonstancoj, la 
sukcesoj estis evidentaj, sed tre baldaŭ 
venis vico de malfeliĉoj. La 13-an de dee. 
1950 mortis la iniciatoro kaj «animo" de 
SEAT - Rene Ferdinand. Aperis malhel- 
poj kontraŭ la funkciado de SEAT. En 
tiaj kondiĉoj la Estraro de SEAT kunvo- 
kis sian III-an kongreson la 28-an de ja- 
nuaro 1951. SEAT decidis aliĝi al la sta- 
rigota Internacia Ligo de Progresemaj 
Esperantistoj (ILPE), kun sidejo en 
Prago, ĈSSR.
Intertempe oni prokrastis la fondon de 
ILPE kaj samtempe «La Esperantista La- 
boristo" en sia n-ro de marto-aprilo 1951 
sciigas pri malpermeso (ekde marto 
1951) kontraŭ la funkciado de SEAT-si- 
dejo en Francio. Pro tiuj kaŭzoj SEAT 
oficiale ĉesis agadi, sed iuj ĝiaj struktu- 
roj daŭrigis aŭtonome funkcii dum certa 
tempo.
En «La Esperantista Laboristo", de 1953 
oni trovas kontribuojn: 1) en n-ro 38 
(marto-aprilo), de «Naosuke Sekiguĉi, 
reprezentanto de Japana Filio de SEAT"; 
de «Arthur Chamvers, peranto de SEAT 
en Britio"; de E. Paraige estas presita 
«Alvoko al la SEAT-anoj" kaj 2) en n-ro 
39 (majo-junio) la «Tradukservo de 
SEAT" prezentas artikolon «La Ligo por 
Demokrateco en Grekio", kaj la «Sindi- 
kata Tradukservo" disponigis la artiko- 
lon pri «Kultura Eduklaboro en Vilaĝo 
de Sovet-Unio".
Post fondo de MEM la funkciantaj struk- 
turoj de SEAT aliĝis al la nova pacde- 
fenda Esperanto-movado (MEM), sed en 
iuj lokoj la SEAT-filioj daŭrigis paralele 
agadi kun MEM ĝis kiam oni konvinki- 
ĝis, ke Mondpaca Esperantista Movado 
estas pli larĝosfera kaj pli vivkapabla. 
En «La Esperantista Laboristo", n-ro 2 

(julio-septembro) 1955 estas presita arti- 
kolo de Imre Ferenczy, «sekretario por 
junulara afero de SEAT". Post tiu jaro 
(1955) oni ne plu renkontas signojn 
pri aktuala agado de SEAT- MEM adap- 
tis al si la starigatan «tradukservon" 
de SEAT. Krome MEM disponigis res- 
pondecajn postenojn de sia strukturo al 
la aktivuloj de SEAT. Mi menciu alme- 
naŭ kelkajn: el Francio - Marcelle Ro- 
bineau, W. Gilbert; el Britio - E. Pa- 
raige, C. Fielding; el Belgio - Jean 
Coen, F. Debaene; el Hungario - Lajos 
Marton, Imre Ferenczy.

3. lnternacia Ligo de Progresemaj 
Esperantistoj (ILPE) — (1950—1951)

La ideo pri starigo de nova internacia 
Esperanto-organizo aperis unue en Ĉe- 
ĥoslovakio fine de decembre 1950, kiam 
oni planis restrukturi la Esperanto-mo- 
vadon en tiu lando. Al la partoprenontoj 
en la plenkunsido de Centra Komitato de 
Esperanto-Asocio en ĈSSR oni dissendis 
por anticipe studi la raporton «Sur No- 
van Vojon!"18, de Adolf Malik. La plen- 
kunsido okazis la 30-31-an de decembro 
1950, en Prago, ĉi pridiskutis la propo- 
non kaj decidis favore, ke oni entreprenu 
preparlaboron por starigo de Internacia 
Ligo de Progresemaj Esperantistoj 
(ILPE) sur la principoj:
a) Batali por paco sub gvido de Monda 

Pac-Konsilio (MPK);
b) Rilati solidare kun la larĝaj popola- 

masoj en la suverenaj nacioj por- pli- 
bonigo de ties vivo;

c) Helpi ĉiuflanke al la naciliberigaj mo- 
vadoj en spirito de reala internaci- 
ismo;

ĉ) Varbi por Esperanto mondskale en la 
amasaj organizoj;

d) Intensigi la internacian koresponda- 
don kaj interŝanĝon de kulturaj valo- 
raĵoj por la celoj de ILPE.

Poste estis «diskutata projekto de la sta- 
tuto, paragrafo post paragrafo, kaj estis 
interkonsentitaj diversaj ŝanĝoj en la 
teksto"19. Kaj en la unua duono de la jaro 
1951 ĉirkaŭ cent uzinaj kaj lokaj Espe- 
ranto-kluboj diskutis la decidojn de la 
plenkunsido en Prago kaj aprobis ilin. 
Jen tipa respondo: «Jablonec n. N. - La 
jarkunveno okazis la 18-an de februaro 
1951 ... La kunveno akceptis unuanime 
rezolucion . . . Nia klubo ĉiam subtenis 
kaj daŭre subtenas la porpacajn pena- 
dojn de nia Asocio kaj precipe ni subte- 
nas kaj salutas la fondon de nova Inter- 
nacia Ligo de Progresemaj Esperantistoj. 
Ni profunde konscias la minacojn de 
nova imperiista milito kaj ni kredas, ke 
la sukcesoj de tiu ĉi nova Ligo estos 
grandiozaj kaj helpos garantii pacon en 
la tuta mondo."20
Pri la reformoj en la Esperanto-movado 
de Ĉeĥoslovakio la mondo informiĝis 
jam en januaro 1951. La uzinaj Espe- 
ranto-kluboj ekagadis sub aŭspicio de 
la Revoluciaj Sindikatoj kaj la teritoriaj 

kluboj - sub aŭspicio de «Kulturaj Fa- 
koj" ĉe ŝtat-administracio de la koncer- 
naj teritorioj (urbo, vilaĝo, distrikto). La 
ideo fondi organizon ILPE «vere ekzistis 
en la vicoj de progresemaj esperantistoj 
en diversaj landoj kaj konkretan formon 
kiel .propono' ĝi trovis sur la teritorio 
de Ĉeĥoslovakio"21. Unu el la lastaj in- 
formoj en la gazetaro pri ILPE aperis 
komence de 1952. En ĝi oni citas en la 
fino la ĝeneraligon de A. Malik, ke «la 
propono ILPE restas nur plano por nia 
estonteco"22. Teo Jung, redaktoro de 
«Heroldo de Esperanto" formale rilatis 
pozitive al ILPE, sed erare ĝin aprezis 
komunista23.
Dum la preparlaboroj pri la projektata 
ILPE oni bonege difinis la fondoprinci- 
pojn, kiujn iom poste MEM (1953) rekte 
heredis. ĈSSR estis tute matura kaj preta 
por starigi sian landan sekcion kaj fariĝi 
gvidanta centro de la nova internacia Es- 
peranto-organizo. Krome ĝi havis kon- 
taktojn kun la interesiĝantoj el la tuta 
mondo kaj subtenon de kelkaj landoj. 
Ankaŭ tiun kapitalon MEM heredis.

4. Monda Pac-Movado — Vasta Sfero 
pri Esperanto-apliko (ekde 1948)

Post preskaŭ sepjara serĉado-esplorado 
(1945-1951) la progresemaj esperantis- 
toj fine trafis la rektan vojon al la testa- 
menta24 celo de L. L. Zamenhof. Starigo 
de amasa esperantista pacmovado estas 
intime ligita al fondita iom antaŭ ĝi 
Monda Pac-Movado, kiu sukcesis for- 
miĝi post trijara klopodo (1948-1950), 
spite al la bremsado de francaj (1949) 
kaj anglaj (1950) imperiistoj. La radi- 
kojn de la Monda Pac-Movado oni devas 
serĉi en la' «Internacia Renkontiĝo de In- 
telektuloj por Paco", okazinta en Vro- 
clavo, Pollando (1948). Partoprenis ĝin 
500 delegitoj el 45 landoj25. La grava re- 
zulto de ĝi estis elekto de iniciata Inter- 
nacia Komitato por Starigo de Monda 
Pac-Movado.
La unua (konstitua) kongreso de la tut- 
mondaj pacdefendanto) okazis aprile 
1949, en Parizo. Paralele kun ĝi estis 
organizita packongreso en Prago (kiu 
estis integra parto de la packongreso en 
Parizo) por tiuj delegitoj-pacdcfendantoj, 
kiuj ne ricevis enirvizon por Francio. Bul- 
gara Esperantista Asocio sendis saluttele- 
gramon al la packongreso en Parizo: «La 
bulgaraj esperantistoj aliĝas senrezerve 
al Universala Kongreso por la paco en 
Parizo. For la imperiistajn bruligantojn 
de nova milito! Vivu la interpopola soli- 
dareco!"26 Telegramojn kun simila en- 
havo sendis ankaŭ pola, ĉeĥoslovaka, 
hungara k.a. Esperantoasocioj. Krome 
oni multon, faris por popularigi la ideojn 
de la konstitua packongreso27 en Parizo/ 
Prago. Jam en tiu kongreso sporade 
partoprenis ankaŭ esperantistoj kiel dele- 
gitoj - anoj de iuj landaj pacdeligitaroj28 
kaj Radio-Stacio Prago elsendis dum la 
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kongreso novaĵojn en dek lingvoj, in- 
kluzive en Esperanto29.
Dua mondkongreso de la pacdefendantoj 
devis okazi en u. Ŝefildo (1950), sed la 
eksterlandaj pacdelegitoj ne ricevis enir- 
vizon por Britio, tial en la lasta momento 
por rekorde mallonga tempo oni organi- 
zis la saman kongreson aliloke - en 
Varsovio. Tiukaze la polaj esperantistoj 
pacdefendantoj havis bonan okazon 
multe kunlabori (por dua fojo, post 1948) 
per Esperanto por la mondpaco. Tamen 
la ekscesa interveno de la brita ŝtat-ad- 
ministracio kontraŭ okazigo de la dua 
monda packongreso en ŝefildo incitis 
egan malkontenton ĉe pluraj esperan- 
tistaj pacdefendantoj en diversaj landoj 
kaj precipe ĉe tiuj en ĈSSR30, ĉar tiu- 
momente ili okupiĝis pri rekonstruo de 
siaj internaciaj rilatoj.
Starigo de Monda Pac-Konsilio (MPK) 
en Varsovio (1950) kaj la organizitaj de 
ĝi pacaranĝoj influis favore al la pro- 
gresemaj esperantistoj pro apero de nova, 
reala kaj vasta sfero pri apliko de Espe- 
ranto en la batalo por defendo de la 
internacia paco.

5. Ĝermo de Esperantista
Pacdefendo Movado (1952)

En la nova sfero de agado komencis 
labori pluraj diverslandaj laboristaj kaj 
aliaj progresemaj esperantistoj kaj ties 
gazetaro Sisteme aperigis pacdefen- 
dajn artikolojn «La Esperantista Labo- 
risto" (Francio) kaj ĝia ĝemelo «La Se- 
manto" (Svislando). En 1952 ekaperis tri 
novaj, tre modestaj gazetoj: „Paco", 
organo de Aŭstria Pacrondo Esperantista 
kaj „Nova Pacilo", informilo de britaj 
pacdefendantoj. Ili .estis trimonataj. La 
tria nova gazeto estas «La Pacdefen- 
danto", organo de la pacamikoj en ĉeĥo- 
slovakio. Post sukcesa reorganizo de Es- 
peranto-movado en tiu lando (1951) la 
apartaj uzinaj kaj lokaj (urbaj kaj vila- 
ĝaj) kluboj rajtis eldoni (1952) propran 
informilon: ĉu bulteno ĉu «cirkulero".
Tiutempe en Ĉeĥoslovakio funkciis ĉir- 
kaŭ cent Esperanto-kluboj. Kvindek el 
ili - pli grandaj kaj pli viglaj en agado - 
eldonis propran periodaĵon por informi 
sian membraron kaj interŝanĝi sperton 
kun la ceteraj kluboj: jen pri starigo de 
laborplanoj kaj raportoj de agado, jen 
pri diskonigo de novaĵoj kaj komunikoj 
rilate al diversspecaj aranĝoj (kunvenoj, 
konferencoj, seminarioj, ekskursoj, ren- 
kontiĝoj, baloj).
Post longa kaj zorgoplena preparado la 
nova Esperanto-Klubo de Plzeno (1951) 
lanĉis en granda eldonkvanto sian orga- 
non „La Pacdefendanto" jam en januaro 
1952 kiel landan «cirkuleron". Tiu mo- 
nata, tute modesta laŭ sia eksteraĵo - 
stencilita - gazeto havis tamen ravan 
titolon kaj des pli ravan enhavon. Per 
sistemaj artikoloj, dediĉitaj al pacdefen- 
daj problemoj ĝi elstaris inter siaj kunu- 
loj havas la meriton fakte inaŭguri novan 

epokon en la disvolvo de Esperanto- 
movado per intensa kaj aktuala apliko 
de Lingvo Internacia por nobla pacde- 
fenda afero kaj por sociala perfektiĝo 
de la homaro.
Certe ne estas surprizo, ke Plzeno fariĝis 
sidejo de «La Pacdefendanto" - Redakcio. 
En tiu urbo fondiĝis la Laborista Ligo 
Esperantista31 de Ĉeĥoslovakio (1923). 
Kaj la plej elstara aktivulo de tiu Ligo 
estis la juna esperantista laboristo Ru- 
dolf Burda (1902-1968), laŭ profesio 
fertornisto32 en la granda maŝinkonstrua 
uzino de Plzeno. Estante 19-jaraĝa li 
partoprenis la XIII-an UK de Esperanto 
en Prago (1921) kaj ĉeestis la kunvenon 
de internaciistoj. Rezulto el la kunsidoj 
de tiu kunveno estis starigo de tutmonda 
laborista Esperanto-organizo - SAT 
(1921). Komence ĝi estis progresema kaj 
ludis pozitivan rolon en la socio kaj inter 
la esperantistaro, sed ne daŭre. En dek- 
jara periodo (1921-1930) la aktivaj 
membroj de SAT en Plzeno kreskis je 
dudek - ĉiuj edukitaj kaj varbitaj de 
Rudolf Burda.
Pro malaprobo al la sennaciismo - la 
idea bazo de SAT, kiu nihilisme ignoras 
la realan ekziston de la nacioj - Rudolf 
Burda sufiĉe frue signalis per ĉesigo de 
sia membreco en 1926, 1928 kaj multe 
pli poste li eksiĝis memvole el SAT.
Estante aktiva batalanto kontraŭ la fa- 
ŝismo Rudolf Burda starigis daŭran kon- 
takton kun internaciistoj - defendantoj33 
de la Hispana Respubliko dum la gerilo 
(1936-1939) en tiu lando. Li organizis 
urbskalan kampanjon en Plzeno por 
kolekti monon helpe al la batalantoj 
kontraŭ frankismo. Dum la Dua Mond- 
milito Rudolf Burda estis ekzilita de 
nazioj en la koncentrejo Buck envaldo31, 
apud Vajmaro. Lia vivo kaj tiu de la 
ceteraj dek mil arestuloj en la koncen- 
trejo estis savita dank' al sukcesa ribelo 
organizita de sekreta rezista kontraŭ- 
faŝista organizo inter la arestuloj. Tio 
okazis en la lastaj horoj antaŭ la liberiĝo 
el sub la faŝismo.
Post la Dua Mondmilito Rudolf Burda 
revenas en Plzeno. Malsana kaj ege mal- 
fortiĝinta pro turmenta ekzilo li estis 
kuracata kaj fariĝis oficisto (inspektoro 
pri laborkondiĉoj) kaj estis regule elek- 
tata en Centra Komitato de la landa Espe- 
ranto-Asocio. Rudolf Burda estas tiu 
homo, kiu tre multe helpadis la iniciatojn 
de la progresemaj gvidesperantistoj por 
elkonduki la esperantistan movadon de 
Ĉeĥoslovakio el ekstrema neŭtralismo al 
pacdefendaj kaj kontraŭfaŝismaj pozicioj 
en la socio. Eĉ plie, ekde 1952 li fariĝis 
la plej elstara kaj fakta gvidanto de 
Esperanto-movado en sia patrio dum 
kelkaj jaroj.
Rudolf Burda denove iniciatis kampan- 
jojn de internacia solidareco kun pro- 
gresemaj fortoj en Koreio, Japanio, Vjet- 
namio. Aparte menciinda estas la am- 
pleksa kampanjo por helpi al la viktimoj 

(kaj ties familianoj) el la Macukaŭa 
Afero. Tiu Afero estis inside plektita 
fidenunco de la usonaj imperiistoj 
kontraŭ pacdefendantoj en Japanio. Es- 
peranto-lernanto de Rudolf Burda aperi- 
gis kortuŝan rememoron pri epizodo el 
la vivo de sia instruisto35. La batalplena 
vivo de la heroeca laboristo-fertornisto, 
lerta organizanto-redaktoro kaj arda 
adepto pri praktikado de reala inter- 
naciismo jam atendas seriozan biografon. 
Jam dum sia unua jarkolekto «La Pac- 
defendanto" havis mil abonantojn en 
ĈSSR kaj ankoraŭ tioman kvanton de ĝi 
oni dissendis al eksterlando. Poste la 
eldonkvanto kreskis ĝis tri mil ekzem- 
pleroj monate. La gazeto aperis en daŭro 
de kvin jaroj (1952-1956) kaj kreis ama- 
son da pacdefendantoj en la internacia 
Esperanto-movado, kvankam en ĉiu 
numero staris sub la titolo tute modesta 
klarigo: «Neregula Cirkulero por Ceho- 
slovakio."

6. Anticipaj Rezultoj — Firma Bazo 
por Plua Agado (1952)

Post kelkmonata agado per Esperanto 
por la mond-paco oni jam povis raporti 
kaj pri unuaj bonaj rezultoj kaj pri 
starigo de esperantistaj packomitatoj31’ 
en kelkaj landoj por kunlabori kun la 
landaj komitatoj de Monda Pac-Movado, 
gvidata de Monda Pac-Konsilio pri 
okazonta (IV-a) monda packongreso (de 
la popoloj) en Vieno. Decembre 1952 tiu 
kongreso okazis. Aŭstraj esperantistaj 
pacdefendantoj ricevis specialan perme- 
son viziti iujn kongres-kunsidojn. Tio 
donis al ili eblecon kontakti kun esperan- 
tistaj packongresanoj el kelkaj landoj 
(Britio, Argentino, Aŭstralio, Nov-Ze- 
landok.a.).
Estis organizita speciala renkontiĝo- 
kunveno inter aŭstraj esperantistaj pac- 
defendantoj kaj la esperantistaj packon- 
gresanoj. Dum tiu esperantista aranĝo 
internacia oni tre vigle diskutis (en 
Vieno, decembre 1952) kaj fine venis 
unuanime al grava komuna konkludo- 
interkonsento, ke la kondiĉoj jam estas 
maturaj por starigi internacian organizon 
de la esperantistaj pacdefendantoj. Ekde 
tiu momento la Aŭstria Pac-Rondo Espe- 
rantista gvidata de la arda kaj senlace 
laboranta Anton Balague fariĝis tiu or- 
ganiza centro, kiu direktis la preparla- 
borojn por fondo de Mondpaca Esperan- 
tista Movado (MEM).

Notoj!) a) Bulgara Esperantista Asocio: Unua Libera Kongreso - 1945, Sofio, 1946; b) The British Esperantist, XXXV, 493-494, majo-junio 1946, p. 145.a) G. P. de Bruin: Gvidilo tra la Espe- ranto-movado, suplemento 1936-1948, Parizo-Amsterdamo, 1948, p. 11; b) W. Gilbert: Sur la Vojo al Naskigo de MEM, p. 3-7, Koncize pri MEM 1953-1978, Ĉe- fioslovakio, 1978, p. 3; c) W. Gilbert: 30



Kiel naskiĝis MEM, p. 18-21, Mondpaca Esperantista Movado - MEM 30-jara, Hungario, 1983, p. 19.:i) Noto 1.'•) Same, p. 48.:’) Asen Grigorov: Nia Programo (ĉefarti- kolo), p. 3, Internacia Kulturo, II, 1, sep- tembro 1946, Sofio.fi) Ivan (Dimitrov Kercmidĉiev) Espcrov: La Konferenco en Budapeŝto, p. 12, In- ternacia Kulturo, III, 3, marto 1948, So- fio.') Internacia Kulturo, II, 13-14, septem- bro-oktobro 1947, p. 3.s) Same, p. 2.'■*)  a) Noto 6; b) Internacia Kulturo, III, 8, aŭgusto 1948, p. 12.-Il>) Internacia Kulturo, II, 13-14, septem- bro-oktobro 1947, p. 18.tl) Internaci^ Kulturo, III, 10, oktobro 1948, p. 2.J-) Esperantista, VI, 4, 1951. 04. 30, Praha, p. 43.13) a) Jarlibro de IEL-UEA, unua parto, 1947, p. 135: Bordeaux (Begles); b) Jar- libro de UEA, unua parto, 1948, p. 126: Bordeaux (Begles).M) Heroldo de Esperanto, XXV, 11 (1108), 1949. 07. 01, p. 4.J5) (Rene Ferdinand): Esperanto kaj Sindi- kata Mond-Ligo (-Federacio), p. 1, He- roldo de Esperanto, XXV, 2 (1099), 1949. 01.16.)fi) Pola Esperanto-Asocio: Praktikaj Espe- rantistoj, p. 4, Heroldo de Esperanto, XXV, 8 (1105), 1949. 04.16.17) Esperanto, XLVII, 531, januaro 1950, p. 6.18) Esperantista, VI, 1, januaro 1951, p. 1-2. ,0) Same, VI, 1, p. 4.20) Esperantista, (Praha), VI, 3, 1951. 03. 30, p. 29.21) Same, VI, 6, 1951. 06. 30, p. 65.22) ' Heroldo de Esperanto, XXVIII, 1 (1153),1952. Ol. 16, p. 4.23) Same, XXVII, 5 (1140), 1951. 04. 01, p. 2.M) Nikola Aleksiev: Antaŭparolo, p. 1-4, Kio estas MEM, Ĉeĥoslovakio, 1968, p. 1-2; b) Nikola Aleksiev: Al Aktiva Pacbatalo, Sofio, 1982, p. 12, p. 16-19; c) Joh. Dietterle (red.): L. L. Zamenhof - Originala Verkaro, Leipzig, 1929, p. 353-358, p. 381-383.23) joh. Zavada: Skizoj el historio de por- pacaj ideoj en Pollando, p. 7-8, Paco, XII, 138, majo 1965, pola eldono, p. 8.2®) Internacia Kulturo, IV, 3-4, marto ĝis aprilo 1949, p. 30.27) Asen Grigorov: Ni luktu por la Paco!, p. 3 kaj b) Pollando en Defendo de la Paco, p. 19, Internacia Kulturo, IV, 3-4, marto-aprilo 1949.28) Heroldo de Esperanto, XXV, 10 (1107), 1949. 05.16, p. 1.23) Same.3°) Adolf Malik: a) Sur Novan Vojon!, p. 2, Esperantista, VI, 1, 1951.01.20; b) Du mondoj, p. 9-10, Esperantista, VI, 2, 1951. 02. 20; c) Resono de la Pariza Kon- greso (de UEA, 1950), p. 16, Esperantista, VI, 2,1951. 02. 20.31) Esperanto, XIX, 275 (7), julio 1923, p. 135 (11).32) a) Jarlibro de SAT, 1925, Paris-Leipzig, p. 121; b) Jarlibro de SAT, 1927, Paris- Leipzig - Moskvo, p. 217.33) Popola Fronto, (Valencio), III, 38, l-a de julio 1938, p. 4.

Grava teksto 
de Karl Marks
En la GDR-Eldono de «Paco" 1983, p. 
20/21, ni prezentis tradukojn kaj pho- 
blemojn de teksto de Marks el la verko 
«La Germana Ideologio", kiun li verkis 
komune kun Engels. Ni ricevis kelkajn 
interesajn komentojn kaj retradukojn 
kaj publikigas ilin por plua konsidero:
1. Ni trovis tradukversion ĉe E. Spiridoviĉ 
en „La Nova Etapo", n-ro 1/1932, organo 
de Internacia Asocio de Revoluciaj Espe- 
ranto-Verkistoj. La traduko troviĝas en 
la interesa eseo pri Zamenhof «Genia 
lingvisto, venkita de etburĝeco", kiun 
reeldonis 1976 Ulrich Lins ĉe 1'omnibuso, 
Kioto (Japanio), Jen la teksto:
„En ĉiu alia plenevoluinta lingvo, cetere, 
la origina natureco de la parolo leviĝis 
al la nivelo de nacia lingvo, parte pro 
la historio de la lingvo-evoluo el la jam 
preta materialo, kiel ĉe la latinidaj kaj 
ĝermanaj lingvoj, parte pro la interkru- 
ciĝo kaj intermiksiĝo de nacioj, kiel ĉe 
la angla, parte pro la koncentriĝo de 
dialektoj interne de nacio, baziĝanta sur 
ekonomia kaj politika koncentriĝo.
Estas memkompreneble, ke la individuoj 
siavice transprenos plenan kontrolon 
ankaŭ super tiu ĉi produkto de sia 
genro." (Substr. E. S.)
2. Jifi Korinek el Usti n. L., ĈSSR, pro- 
ponas jenan tradukon:
„La natura kreskinteco de lingvo estas 
cetere nuligita [refutita] en ĉiu moderna 
plenevoluinta lingvo, parte per la historio 
de la lingvoevoluo el la ekzistanta ma- 
terialo, kiel ĉe la romanaj kaj ĝermanaj 
lingvoj, parte per interkruciĝo kaj inter- 
miksiĝo de nacioj kiel ĉe la angla, parte 
per ekonomia kaj politika koncentriĝo 
baziĝanta sur koncentriĝo de dialektoj 
en la irado por funkcio de tutnacia lingvo. 
Ke la individuoj siatempe ankaŭ tiun ĉi 
produkton de la homgento plene sub 
sian kontrolon prenos memkomprene- 
blas."
3. Pristudate la tekston de Karl Marks, 
mi ne plene povas konsenti kun ĉiu el la

3/1) a) Jaroslav Klement: Unua Prezidanto de MEM, p. 10-11, Paco, XXX, 1, januaro ĝis februaro 1983, p. 10, Sofio; b) Nikola Aleksiev: Al Aktiva Pacbatalo, Sofio,1982, p. 6; Canko Murgin: Embrio de MEM, p. 3, Paco, XXX, 2, marto-aprilo1983, p. 2-3,14, Sofio.3”’) Jaroslav Klement: Unua Prezidanto de MEM, p. 10-11, Paco, XXX, 1, januaro- februaro 1983.38) La Pacdefendanto, I, 9, septembro 1952, p. 4. 

tri tradukoj de A. Skupas, de D. Blanke 
kaj de E. Drezen.
Ĉi-sube, mi proponas tradukon rekte el 
la germana al Esperanto. Poste mi mal- 
longe ĝustigas tri ĉefajn punktojn, kiuj, 
laŭ mia opinio, postulas korekton laŭ 
historia spertado kaj lingvistika inter- 
pretado.
Jen tri proponoj el E-lingva adapto:
a) Naturwŭchsigkeit der Sprache signifas: 
kresko de la fundamenta enhavo de la 
pralingvo. Pere de tiu ĉi kresko formiĝas 
moderna lingvo.
b) .. . teils durch die Kreuzung und Mi- 
schung von Nationen ... «nationen", je 
epoko koncernita en la teksto ne povas 
signifi «nacio" historisence, ĉar tiu ĉi 
nocio nure ĝustiĝas en la moderna epoko 
(de la XVI-a jarcento ĝis la XVIII-a kaj 
la XIX-a). Konklude, «nationen" fakte 
signifas: popolgrupoj.
c) Die Individuen nehmen das Produkt 
unter ihre Kontrolle. «Individuen", ĉi tie 
ne temas pri simplaj individuoj, apartaj 
personoj, sed pri popolgrupoj (grupoj de 
popolaj individuoj), genroj, ĉar la lingvo 
evoluas fare de komuna uzado de novaj 
vortoj kaj signifoj, kiam tiuj ĉi finfine 
akceptiĝas de la plej granda parto de la 
popolo. «Kontrolle": Marks vere signas, 
ke la popolgrupoj absolute partoprenas 
la formadon kaj la evoluadon de la 
lingvo. Jen la signifo de la vorto „Kon- 
trolle", kontrolo, kiu ne povas esti ple- 
numita de izolitaj apartaj personoj.
Moderna traduko
..Koncerne la altevoluintajn lingvojn en 
ilia ĝisnuna evoluo, la historia kreskado 
de ilia fundamento al nacilingvo fariĝis 
parte de la antaŭekzistinta materialo, kiel 
ĉe la romanaj kaj germanaj, parte de la 
renkontiĝo kaj intermiksiĝo de (diversaj) 
popoloj, kiel ĉe la angla aŭ parte dank' 
al kunfandiĝo de dialektoj sine de la 
nacio, rezultinta de la ekonomia kaj 
politika koncentriĝo. Memkompreneble, 
la gentoj mem je ilia epoko plene kon- 
sistigas la produkton de ties evolugrado."

Rene Deprez

4. En la jeno temas nur pri la traduko de 
la unua frazo kun la plursenca germana 
esprimo: aufgehoben, de la citaĵo de 
Marks kaj Engels:
Die Naturwŭchsigkeit der Sprache ist 
(befindet sich, existiert) ŭbrigens in jeder 
modernen ausgebildeten Sprache,
(unua motivigo:)
teils durch die Geschichte der Sprachent- 
wicklung aus vorgefundenem Materia!, 31



wie bei den romanischen und germani- 
schen Sprachen,
(dua motivigo:) 
teils durch die Kreuzung und Mischung 
von Nationen, wie im Englischen,
(tria motivigo:)
teils auf okonomischer und politischer 
Konzentration bestehende Konzentration 
der Dialekte innerhalb einer Nation (?) 
zur Nationalsprache (?) aufgehoben.
La traduko de DREZEN, ankaŭ tiu de 
SKUPAS, postulus komon (1) antaŭ „zur 
Nationalsprache aufgehoben" kaj la tra- 
duko de D. B. nepre postulus komon (2) 
antaŭ «aufgehoben". Tamen en tiuj lokoj 
de la germana teksto mankas ĉia inter- 
punkcia signo. Konsekvence «aufgeho- 
ben" apartenas al la tria motivigo kaj 
sekve de tio anstataŭ la germana predi- 
kato «ist" (estas) oni povas uzi ankaŭ 
«befindet sich" (troviĝas) aŭ „existiert" 
(ekzistas).
Oni atentu nepre la interpunkcion de ger- 
manaj tekstoj!
Kaj jen la tradukpropono por la tuta 
teksto:

El: La germana ideologio

„La natura kreskinteco de lingvo cetere 
ekzistas en ĉiu nuntempa plenevoluinta 
lingvo, parte sekve de la historio de la 
lingva evoluo el ekzistinta materialo 
(kiel ĉe la romanaj kaj ĝermanaj lingvoj), 
parte pro la interkruciĝo kaj intermiksiĝo 
de popoloj (kiel ĉe la angla), parte pro 
la rezultanta dialekt-koncentriĝo elle- 
viĝinta al nacia lingvo sekve de la eko- 
nomia kaj politika koncentriĝoj interne 
de popolo. Ke la individuoj siatempe 
prenos ankaŭ tiun produkton de la spe- 
cio plene sub sia reguligo, kompreniĝas 
el si mem."

Alexander Hauke

Budienwald-Prospekto
Jen, post la prospekto pri Sachsenhausen 
(kp. „der esperantist" (3-4/82) ni dispo- 
nas pri jam dua informilo esperantlingva 
pri memorejo. Temas pri la fifama kon- 
centrejo Buchenvvald ĉe Weimar, en kiu 
ankaŭ rolis la okazajoj de la romano 
«Nuda inter lupoj" de Bruno Apitz, tra- 
dukita de d-ro Karl Schulze. La 40paĝa 
prospekto estas riĉe kaj emociige ilustrita 
kaj estas gvidilo tra la teruraĵoj de la 
naziaj krimuloj en tiu koncentrejo. 
Ankaŭ la infano de la menciita romano, 
Stefan Jerzy Zvveig, estas menciita.
La ĝenerale bonan tradukon faris Ger- 
hard Hornbogen, d-ro Hans-Joachim 
Hufjner kaj Ingwart Ullrich de la distrikta 
estraro de GDREA en Suhl. Tiu estraro 
ankaŭ instigis la eldonon de la prospekto. 
Eksterlandanoj povas ricevi ĝin senpage 
ĉe GDREA. Grupoj mendu ĝin ĉe Be- 
zirksleitung des Kulturbundes der DDR 
Suhl, 6000 Suhl, Str. d. 7. Oktober 20, 
Pf. 264. (1,50 markoj)

Detlev Blanke

Lingvoplanado 
en planlingvo
(La esperantologio, ĉu priskriba 
aŭ preskriba scienco)*  -

1. Lingvoplanado — ĉu eblas?

1.1. La kompreno de la fenomeno de 
planlingvo tre grave dependas de tio, ĉu 
oni akceptas, ke la homo havas la eble- 
con konscie interveni en la evoluon de la 
lingvo, aŭ ne.
Fine de la 19a jarcento, sub la influo de 
la lingva darvinismo (i.a. defendita de 
August Schleicher1), multaj lingvistoj 
vidis en la lingvo netuŝeblan organismon, 
kiu naskiĝas, evoluadas kaj mortas. Por 
ili ne estis imageble, ke Ja celdirektita 
homa volo ne nur povas konscie influi la 
evoluon de la lingvo sed eĉ krei ĝin mem 
laŭplane. La defendintoj de tiu organisma 
koncepto malagnoskis la perspektivraj- 
ton de planlingvo jam pro pure lingvo- 
teoriaj kaŭzoj. Oni povas citi i.a. Gustav 
Meyer2, kontraŭ kiu polemikis Hugo 
Schuchardt3, ankaŭ August Leskien kaj 
Karl Brugmann4, kies teoriojn refutis Jan 
Baudouin de Courtenay-’.
Schuchardt kaj J. Baudouin de Courtenay 
estis la unuaj vere eminentaj lingvistoj 
kiuj malagnoskis la organismo-teorion 
kaj favoris la konscian laŭplanan inter- 
venon de la homo en la lingvon. Sekve 
ili havis pozitivan rilaton al planlingvo. 
Ĝis la nuntempo i.a. la (ne nur meta- 
foreca) komparo de lingvo kun organis- 
mo baras al multaj lingvosciencistoj la 
sobran aliron al la planlingva problemo.
1.2. Tamen, kiel resume prezentis i.a. tre 
klare V. Tauli6, neniu informiĝinta homo 
plu povas dubi pri tio, ke aparte dum la 
nuna jarcento la homo konscie kaj laŭ- 
plane, intervenis kaj intervenadas en la 
diversajn sferojn de la lingva evoluo. 
Pruvoj pri tio estas i.a.:
a) La teoria kaj praktika agado de la 

lingvoplanistoj de Soveta Unio, kie 
pli ol 40 lingvoj post la Oktobra re- 
volucio estis konscie kaj laŭplane 
evoluigitaj dum relative mallonga*) Tiu studo aperis unue en «Kolekto de la seminariaj referaĵoj Apliko de Esperanto en Scienco kaj Tekniko 1980" Usti nad Labem 1980, p. 52-55 

tempo', sed ankaŭ la turka lingvo- 
reformo, la kreo de indonezia ŝtata 
lingvo (Bahasa Indonesia) kaj la mo- 
dernigo de la antikva hebrea lingvo 
por fari ĝin ŝtatlingvo en Israelo. Oni 
tie precipe ŝanĝis ortografiojn aŭ eĉ 
kreis novajn kaj pretigis novan lek- 
sikan materialon. Hodiaŭ la «Lingvo- 
planado" (Language planning8) aŭ - 
laŭ sovetia termino — «Lingva kons- 
truado" (jazykovoje stroiteFstvo) 
estas firme establiĝinta sociolingvisti- 
ka disciplino.

b) Klare limigita kaj superrigardebla 
kampo de la lingvoplanado estas la 
normigo de sciencaj terminologioj, 
nacie kaj internacie, scienca branĉo, 
kiun lanĉis la fama interlingvisto kaj 
esperantologo Eugen Wŭster9.

c) Kaj fine la funkcianta planlingvo 
Esperanto mem. Krom a) + b) estas 
pruvoj por la praveco de la tezo de 
Karl Marx, «... ke la individuoj sia- 
tempe plene prenos sub sian kontrolon 
ankaŭ tiun produkton de sia specio 
(t.e. la lingvo - D.B.) estas memkom- 
preneble."10
Do - evidente ekzistas intimaj ligoj 
inter lingvo-planado kaj planlingvo. 
Se ĉe lingvoplanado la konscieco rila- 
tas nur al unuopaj partoj de la lingvo 
(ortografio, leksiko, stilo k.a.) la plan- 
lingvo estas entute rezulto de lingvo- 
plana akto - almenaŭ en sia bazo.

2. Esperantologoj —ĉu lingvoplanemaj?

2.1. Estas tamen eraro kredi, ke nur al 
skeptikaj pri la planlingvo lingvistoj oni 
devas montri la senbazecon de la roman- 
tika organismo-koncepto pruvante la 
faktojn de la lingvo-planado. Ankaŭ en 
la esperantologiaj rondoj mankas klara 
sinteno el la lingvoplanado. Eĉ pli, kvan- 
kam la ekesto de Esperanto ja estas re- 
zulto de konscia lingvoplana akto, 
mankas unueca opinio pri tio, ĉu oni 
entute rajtas aŭ devas laŭplane pluc- 
voluigi la planlingvon, do apliki lingvo- 
planadon al Esperanto, aŭ ne.32



Ne malofte esperantistoj volas substreki, 
ke ja Esperanto estas same «vivanta" kaj 
«plensanga" kiel nacia lingvo. Metafore 
ili pravas. Tamen, tro facile oni ignoras 
la fakton, ke la planlingvo distingiĝas en 
kelkaj rilatoj de nacia etnolingvo (i.a. 
en tio, kio koncernas ĝian planeblon). La 
jardekojn daŭra hezitemo de la «Aka- 
demio de Esperanto" estas simptomo pri 
tio. Cu do oni povas diri, ke lingvo- 
planado en Esperanto tute ne ekzistas? 
Kompreneble ĝi ekzistas. Leksikografoj 
kompilantaj vortarojn ja konscie elektas 
la vortmaterialon. Ili kreas novajn vor- 
tojn, rekomendas iujn ne uzi aŭ tute ne 
listigas aliajn. Tio estas konscia inter- 
veno en la lingvon. Verkantoj de fakar- 
tikoloj ne malofte tre larĝe faras termi- 
nologio-norjnigan (aŭ almenaŭ-propo- 
nan) laboron. Tamen, ĉio ĉi en alta grado 
dependas de la intuicio, klereco kaj aliaj 
subjektivaj ecoj de la unuopulo. Mankas 
en la internacia parolantaro (aŭ «lingva 
komunumo") de Esperanto larĝa kom- 
preno pri la lingvo-planado en la plan- 
lingvo kaj la bazoj por aktiva, celkonscia 
evoluigado de la lingvo. Parolante pri 
lingvo-planado en Esperanto ni ne 
favoras iujn strangajn reformojn, kiujn 
oni de tempo al tempo ĉiam denove pro- 
ponas. Do pri tio ne temas.
2.2. Kiuj estas la kaŭzoj de la manko de 
kompreno pri lingvo-planado en Espe- 
ranto? Ekzistas kelkaj, el kiuj ni menciu 
inter alie:
a) La rolo de la subjektiva faktoro 

(rilato inter konscio kaj spontaneco) 
en la lingva evoluo ne estas sufiĉe 
konata kaj konsiderata.

b) Pro kaŭzoj, kuŝantaj en la historio 
de Esperanto kaj de aliaj planlingvoj 
mem, oni ne tro volonte konsideras 
ŝanĝojn aŭ konsciajn evoluigojn en 
la lingvo, timante ke tiuj ŝanĝoj estas 
«reformoj", kaŭzantaj disdialektiĝon 
kaj sekve disfalon de la lingvo.

c) La scio pri la lingvo Esperanto, pri 
ĝis strukturo, funkciado (laŭ lingvo- 
sciencaj vidpunktoj) kaj evoluado 
estas relative malgranda, kiel klare 
montras la relative magra esperanto- 
logia literaturo.
Ankoraŭ ekzistas neniu profesia 
scienca institucio, kiu funde esploras 
Esperanton per modernaj metodoj kaj 
en kompleksa maniero.

d) Ĉar oni tro malmulte scias pri la 
lingvo mem, oni ege hezitas kaj - 
prave - ne kuraĝas rapide konstrui 
iujn kriteriojn, mezurilojn, laŭ kiuj 
eblas gvidi la evoluon de la lingvo. 
Evidente tiel vaste citataj ecoj de la 
lingvo kiel «facileco" aŭ «internacie- 
co", «logikeco" laŭ lingvistika vid- 
punkto estas tre malfacile difineblaj.

e) La Esperanto-movado tra sia tuta 
historio donis la prioritaton ne al 
teoria agado sed al la praktika apliko. 
Sekve en la plej multaj gvidorganoj 
de la Esperanto-movado - ĉu naciaj. 

ĉu internaciaj - mankas kompreno 
kaj intereso pri la teoriaj aspektoj 
de la evoluo de Esperanto. Kaŭzo por 
tio ofte ne nur estas la foresto aŭ 
manko de profesieco en la gvidado de 
la esperantista agado.

3. Taskoj por la esperantologio

Kvankam oni ja povas klarigi kaj eĉ 
kompreni la mankon de engaĝemo pri la 
neceso de lingvoplanado en la planlingvo, 
almenaŭ parte, per la superaj punktoj 
a)-e), la cirkonstancoj ne permesas, ke 
tiu sinteno daŭru.
Antaŭ internaciaj interŝtataj kaj ncŝtataj 
organizaĵoj, en lingvistikaj rondoj, en 
parlamentaj rondoj kaj aliaj politikaj in- 
stancoj la Esperanto-movado ofertas sian 
lingvon asertante .ties plenan disponite- 
con, ankaŭ laŭ lingva vidpunkto (laŭ la 
slogano: «La lingvo estas preta, nur 
ekuzu ĝin").
Tiu slogano estas nur parte ĝusta, kaj 
parte eĉ danĝera. Nome jam la subevo- 
luinteco de la faka terminaro, kaj pri tio 
ĉi-tie pleje temu, malhelpas ĝian plenan 
enuziĝon. La provoj aktivigi scienc-tek- 
nikajn sekciojn en unuopaj landoj, la 
kreo de fakterminaroj, la organizado de 
scienc-teknikaj konferencoj kaj semi- 
narioj estas pro tio en alta grado laŭdin- 
daj kaj estas reago al tiu evidenta manko. 
Apartan signifon povas havi la Termino- 
logia Sekcio (Tes) ĉe la Scienceldona 
Centro de UEA.
Tamen devas esti aldonita nepre larĝa 
baza' kaj kompleksa esperantologia es- 
plorado, kiu devas kontentige respondi 
i.a. jenajn demandojn:
1) Kia estas la lingva strukturo de Es- 

peranto? (ĉi-tie ni ne bezonas ĝene- 
ralajn supraĵajn respondojn sed pro- 
fundajn kaj detalajn)

2) Kiuj faktoroj influadas la evoluon de 
la lingvo? En kiun direkton la lingvo 
tendencas evoluadi?
Sciante kia estas Esperanto kaj kien 
ĝi evoluadas oni devas starigi trian 
demandon:

3) Kiujn postulojn starigas la moderna 
internacia komunikado al Esperanto 
nuntempe kaj en prognoza perspek- 
tivo? Kaj kion fari, por ke la lingvo 
evoluu responde al tiuj postuloj?

De granda graveco estas la problemo de 
la normo, kiu por internacia lingvo estas 
multe pli komplika ol por - ĝenerale - 
sur difinita teritorio funkcianta nacia 
lingvo.

4. Esperantologio — priskriba 
kaj preskriba

Evidente, laŭ tiu koncepto, la esperan- 
tologio havas du taskojn, kiuj estas dia- 
lektike interplektitaj. Ĉi devas a) pris- 
kribi Esperanton, tia kia ĝi estas (kaj ne 
kia ĝi estu), kaj b) ellabori la fundamen- 
ton (kriteriojn, mezurilojn), laŭ kiu la 
esperantologoj -ling voplanistoj konscie, 
laŭplane kaj kompetente influu la evo- 

luon, de la lingvo, precipe de la fakter- 
minologio.
Ni ĉi-tie ne povas detaligi kiujn faktorojn 
oni devas respekti, por ke tia konscia 
influado havu sukceson. Sed nepre oni 
ne povas resti ĉe la priskribisma vid- 
punkto, kiu ĝenerale regas en la espe- 
rantologio.
Ni ne povas ĉi-tie revui la diversajn kon- 
ceptojn pri la objekto de esperantologio 
— tio estus aparta studo - kaj nur men- 
cias, ke laŭ W. J. A. Manders la esperan- 
tologio estas «scienco konstata kaj pris- 
kriba. Ĉi ne dekretas kaj ne celas refor- 
mojn kaj plibonigojn, sed ĝi akceptas 
Esperanton tia, kia ĝi estas".11 E. Wŭster 
kontraŭe, opinias, ke al esperantologio 
ankaŭ apartenas la «konscia, organizita 
evoluigo".12 Tre klare ankaŭ P. Neer- 
gaard substrekis la elementon de konscio 
en la esperantologio: «Registrado de fak- 
toj el tiu lingva evoluo kaj racia utiligo 
de la spertoj faritaj por gvidi la evoluon 
tiel ke ĝi ne estu - kiel en la naciaj lin- 
gvoj - blinda, arbitra, sed kiom eble plej 
konsekvenca, laŭreguleca, ekonomia, jen 
la elstara tasko de la esperantologio, la 
lingvistiko de Esperanto."13
Fariĝas tempo, ke tiu koncepto pri la du 
flankoj de la esperantologio, ĝia pris- 
kriba kaj preskriba, fariĝu ĝenerale 
agnoskata, i.a. ankaŭ pro tio, ĉar tion 
postulas la sciencnivela kreo de esperan- 
taj fakterminologioj.

Literaturo:*) A. Schleicher: Der Darwinismus und die Sprachwissenschaft, Weimar 18732) G. Meyer: Weltsprache undWeltsprachen. En: Essays und Studien zur Sprachge- schichte und Volkskundc, voi. II. Stras- burg 18933) Kp. H. Schuchardt: Weltsprache und Weltsprachen, an Gustav Meycr, Stras- burg 18944) K. Brugmann/A. Leskien: Zur Kritik der kŭnstlichen IVeltsprachen, Strasburg 1907B) J. Baudouin de Courtenay: Zur Kritik dor kŭnstlichen IVeltsprachen, Leipzig 19086) V. Tauli: Introduction to a theory of language planning, Uppsala 1968. Kom- paru ankaŭ D. Blanke: Pri la problemo de la laŭplana influado je la lingvoevo- luo fare de la homo. En: GDR-eldono de «Paco", Berlin 1981, p. 24-31Kp. i.a. M. I. Isaev: Jazykovoje stroiteFs- tvo v SSSR, Moskva 1979s) Kp. i.a. J. A. Fishmann (Red.): Advances in language planning. The Hague 19749) E. Wŭster: Internationale Sprachnor- mung, Berlin 1931, Bonn 1966210) K. Marx/F. Engels: Die deutsche Ideolo- gie. En: Marx/Engels, Werke, voi. 3, Ber- lin 1973, p. 448**) W.J. A. Manders: Interlingvistiko kaj esperantologio. Purmerend, 1950, p. 4J2) E. Wŭster: La terminoj «esperantologio" kaj «interlingvistiko" En: Esperantolo- gio, Kopenhago, voi. I (1949/55), p. 212t3) VP. Neergaard: Tra densa mallumo, Ko- penhago 1942, p. 38 33



Okaze de la 125a naskiĝtago de Ludoviko L. Zamenhof (1859-1984)

Canko Murgin L. L. Zamenhof
pri Perfektigo 
de la Homaro

En sia verkaro Zamenhof plurfoje eks- 
plikas, ke la internacilingva problemo 
estas nur eta parto de la granda afero por 
perfektigo de la homaro. Tiu aserto estas 
atentindakiel intenco el teoria vidpunkto, 
tamen sobra analizo de liaj agado kaj 
verkaro indikas, ke li mem laboris plej- 
parte por Esperanto kaj sisteme, sed laike 
por socipolitikaj problemoj. Mia intenco 
estas nun skizi tiun lian klopodon, kiu 
celis kreon de cirkonstancoj por perfek- 
tigo de la homaro.
La unua socia platformo de Zamenhof 
aperis (1901) en rusa lingvo sub titolo 
..Hilelismo, Provo pri Solvo de la Hebrea 
Demando"1. Laŭ sia ekstera aspekto ĝi 
estas solida broŝuro kun 78 paĝoj, sed laŭ 
enhavo - arkaisme malnova, ĉar baziĝis 
sur religiaj principoj. Jam en manuskrip- 
to kaj poste en presita formo tiu verko 
estis furioze malaprobita fare de la plej 
intimaj Zamenhof-amikoj. Eĉ la presisto 
ĝin malaprobis. Fine Zamenhof konvin- 
kiĝis, ke li ekscese traktis la problemon 
kaj li firme decidis ne vastigi tiun verkon, 
Tiamaniere la enhavo de Hilelisma 
Doktrino restis nekonata al la esperan- 
tista legantaro. Nur en 1972 Adolf Holz- 
haus reeldonis ĝin por bibliografiaj be- 
zonoj, aldonante en paralelo ties Espe- 
ranto-tradukon2.
La dua Zamenhof-platformo - «Homa- 
ranismo" - aperis en Esperanto kaj rusa 
lingvo, plurfoje eldonita2 jam en 1906. 
Kvankam ĝi fariĝis tuj konata al la vasta 
publiko, tamen ankaŭ ĝi rikoltis firman 
malaprobon kaj komplete malsukcesis 
inter kaj ekster la esperantistaro. Kvan- 
kam en la dua platformo Zamenhof re- 
duktis konsiderinde la religian parton 
kaj tamen ankaŭ tiu fiaskis kiel la unua 
platformo. Evidente jam tiam la esperan- 
tistaro estis for de la religiaj tendenco 
kaj idolo. Zamenhof konstatis tion kaj 
publike ĝin konsideris jam en 1907.

Konklude oni povas diri, ke kaj la unua 
(1901) kaj la dua (1906) sociaj platformoj 
de Zamenhof, en ĉiuj siaj versioj, restis 
nur evoluetapoj en la formiĝo detieskon- 
cepto pri perfektigo de la tiama mondo. 
Lerninte el siaj du malsukcesoj, Zamen- 
hof baldaŭ konigis sian vere novan kon- 
cepton pri rekonstruo de la mondo.
En 1907 li aperigis sian trian sociplat- 
formon. Ĝi estas koncentrita en la kon- 
kluda parto de lia parolado3 en Londono 
(1907.08.21), tuj post la Ill-a UK de 
Esperanto (Kembriĝo, 1907). Tiu Lon- 
dona parolado estis presita la saman 
jaron en multaj Esperanto-gazetoj, sed 
poste ĝi ordinare mankis inter la «paro- 
ladoj de Zamenhof", ĉar tie oni represa- 
dis nur liajn kongresparoladojn. Jen estas 
la tuta teksto de tiu tria sociplatformo:
(1) «Longe daŭros ankoraŭ malluma 
nokto sur la tero, sed ne eterne ĝi daŭros.
(2) Venos iam la tempo, kiam la homoj 
ĉesos esti lupoj unuj kontraŭ aliaj. (3) 
Anstataŭ konstante batali inter si, elŝiri 
la patrujojn unuj al la aliaj, perforte 
altrudadi al si reciprokesiajnlingvojnkaj 
morojn, ili vivos inter si pace kaj frate, 
en plena interkonsento ili laboros sur la 
tero, sur kiu ili vivas, kaj kontraŭ tiuj 
krudaj fortoj de la naturo, kiuj ilin ĉiujn 
egale atakas. (4) Kaj kune kaj interkon- 
sente ili celados ĉiuj al unu vero, al unu 
feliĉo. (5) Kaj se iam venos tiu feliĉa 
tempo, ĝi estos la frukto de konstanta kaj 
senlaca laborado de tiuj homoj, kiujn ni 
vidas nun en ĉi tiu ĉambrego kaj kies 
nomo, ankoraŭ tre malmulte konata kaj 
tre malmulte ŝatata, estas ,esperantis- 
toj' '4.
Tiu kvinfraza teksto estas logike tuteca 
kaj laŭ senco prezentas civilan platfor- 
mon de Zamenhof. Ois nun oni traktis 
tiun tekston nur sporade kaj fragmente, 
nur kiel prognozon pri aspekto de la 
estonta homaro5, tamen ĝi meritas pli 

da atento fare de la esperantistaj pacami- 
koj. Kontraŭe al la antaŭaj du religiprin- 
cipaj platformoj (1901, 1906) en la tria 
platformo (1907) entute mankas eĉ aludo 
pri religio. Sekve de tio la tria socioplat- 
formo de Zamenhof estas nur civila. Kaj 
tamen ĝia sorto ankaŭ ne estis enviinda. 
Granda parto de historiistoj, biografoj, 
ĵurnalistoj kaj Esperanto-aktivuloj ne 
rimarkis tiun platformon, kvankam 
Zamenhof publike komisiis al la «espe- 
rantistoj" ĝian realigon.
Esplorante tiun tekston ĝenerale kaj ana- 
lizante ĉiun frazon de ĝi konkrete, oni 
konstatas, ke temas pri belliteratura 
verko, kiu pli ofte memorigas pri verkista 
manifesto de romantikulo el la unua du- 
ono de la XIX-a jarcento ol pri socia 
platformo el la komenco de la XX-a jar- 
cento. Pro la metafora stilo kaj pro la 
ĝeneraligoj (ĝis abstrakteco) oni ordinare 
juĝas tiun tekston kiel arbitra bondeziro 
(de optimisto), farita en momento de 
diskursa vervo. Kaj fakte la metaforoj 
kaj la ĝeneraligoj vekas, incitas kaj 
spronas la fantazion de leganto kaj tiu 
ĝuas la belan fenomenon de la litera- 
turaĵo. Sekve de tio la leganto perceptas 
la enhavon laŭ la bildmaniera sugesto, 
li estas kontenta, vidante la vojon al la 
malproksima celo, sed mankas al li emo 
rezonadi en detaloj pri la tuteco de la 
enmetita senco.
Mi jam diris, ke la tria socia platformo 
de Zamenhof por la Esperanto-movado 
estas samtempe ties persona kredo-sim- 
bolo de verkisto el belliteratura movado 
de romant(ik)ismo. Kaj kvankam tiu 
platformo estis en ombro, sub vualo kaj 
eĉ en forgeso, ĝi tamen vivis nevideble, 
pulsadis bonefike kaj influis al la espe- 
rantistaro per la romantismaj poemoj 
(«Mia Penso", „A1 la Fratoj" (1889), „La 
Espero" (1891), „A1 la Esperantisto'" 
(1893), „La Vojo" (1896), «Preĝo sub la 34



Verda Standardo" (1905) k.a.] kaj paro- 
ladoj de Zamenhof. Bedaŭrinde la am- 
plekso de mia artikolo estas limigita kaj 
tio ne permesas al mi nun trakti la pro- 
blemon en vasta skalo, tial mi tute kon- 
cize atentigos nur pri kelkaj faktoj, kiuj 
jetas fortan lumon . . .
En la poemo „La Espero" (1891) Zamen- 
hof trumpetis pri alveno de «nova sento" 
en la mondon. Kaj tio estis freŝa novajo 
por la esperantistaro, sed por la homaro 
kiel tuto ĝi ne estis novaĵo. La poetoj 
de romantisma skolo faris tion jam antaŭ 
kelkaj jardekoj (komence de XIX-a jar- 
cento). La enkonduka frazo de la plat- 
formo: „Longe daŭros ankoraŭ malluma 
nokto sur la tero, sed ne eterne ĝi daŭros" 
estas tre parenca al la dua strofo en la 
poemo „A1 la Fratoj" (1889):

„ Regas ankoraŭ nokto sen lumo, 
la mondo dormas obstine - 
sed jam leviĝos baldaŭ la suno, 
por lumi, brili senfine"6.

Tamen sur tiuj du pecoj el Zamenhof- 
verkaro estas sentebla la forta influo, kiu 
venis el la «Odo al Juneco"7, de Adam 
Mickieviĉ (1798-1855). Tiu „Odo estis 
verkita en 1820, sed la aŭtoro ricevis 
permeson de la cenzuro por aperigo 
apenaŭ en 1828. Gi fariĝis tre populara 
precipe inter la studentoj kaj dum multaj 
jardekoj estis konsiderata kiel batal- 
himno de la pola kaj litova junularoj. En 
sia juna aĝo Zamenhof estis inspirata kaj 
direktata fare de la romantisme revolu- 
cia poezio de Adam Mickieviĉ.
La dua frazo de la nun analizata mini- 
mum-platformo tekstas: «Venos iam la 
tempo, kiam la homoj ĉesos esti lupoj 
unuj kontraŭ aliaj." Tiu ĉi frazo estas 
organike ligita al la unua per la rekon- 
firmo pri senduba (nepra) alveno de 
tagiĝo, alveno de nova epoko kaj tuj 
poste Zamenhof disvolvas plue sian 
tezon, metafore asertante, ke la funda- 
menta atributo de la alvenonta epoko 
estas manko de antagonismo interne de 
ĉiu nacio kaj ekstere inter ĉiuj nacioj.
Tiu dua penso (frazo) de la platformc 
absorbis en si la antikvan proverbon, in- 
ternacie tre uzatan: «Homo estas lupo 
por la homo." Gi estas surpaperigita antaŭ 
dudek du jarcentoj en la komedio «Azina- 
rio"8 («Azenoj"), de Tit Makcio Plavt 
(254-184), antaŭ la nova erao”. Dum 
pluraj jarmiloj tiu proverbo estis uzata 
en la monda belliteraturo por - per lupo 
- metafore indiki militariston, uzur- 
panton, rabemulon, prediston k.a. Evi- 
dente Zamenhof esprimis sian firman 
certecon, ke la pacaj fortoj de la homaro 
nepre sukcesos rekonstrui la mondon sur 
paca fundamento.
La tria frazo estas longa kaj enhavoriĉa: 
«Anstataŭ konstante batali inter si, elŝiri 
la patrujon unuj al la aliaj, perforte al- 
trudi al si reciproke siajn lingvojn kaj 
morojn, ili vivos inter si pace kaj frate, 
en plena interkonsento ili laboros sur la 
tero, sur kiu ili vivas, kaj kontraŭ tiuj 

krudaj fortoj de la naturo, kiuj ilin ĉiujn 
egale atakas"10.
Tiu ĉi frazo enhavas kernopostulon de la 
platformo - pri forigo de la antagonismo 
inter la nacioj kaj ŝtatoj, kaj pri radika 
solvo de la nacia demando en plurnaciaj 
ŝtatoj. Dum pluraj jarcentoj oni laŭdis 
precipe la svislandan sperton pri solvo de 
la nacia demando kaj pri ties ekstera 
politiko. Post la venko de Granda Okto- 
bra Socialisma Revolucio en Rusio (1917.
11. 07) iom post iom Svislando perdis la 
unuan lokon por esti montrata kiel mo- 
delo, ĉar tio, kion atingis Soveta Rusio 
(1917-1922) en tiu sfero kaj tuj poste 
daŭrigis Sovet-Unio (ekde 1923 kaj plue), 
fariĝis unika fenomeno, kaj pri kompleta 
solvo de la enlanda nacia demando kaj 
pri vere novtipaj internaciaj rilatoj inter 
la ŝtatoj.
Zamenhof konis tre bone la problemojn 
de carisma Rusio kaj la proponojn pri 
ties eventuala solvo. Pli ol duono de 
loĝantaro en Rusio konsistis el minori- 
tatoj. Krom tio Zamenhof estis riĉigita 
per sperto de la unua kontraŭimperiisma 
revolucio en Rusio (1905-1907). Li mal- 
ŝatis la militojn inter la ŝtatoj kaj la 
pogromojn kontraŭ la minoritatoj. Tial 
en la kerno de lia platformo staras la in- 
ternaciaj rilatoj de la ŝtatoj kaj la nacia 
demando en la plurnacia ŝtato. La afero 
iĝas des pli klara, farante paralelon inter 
tio, kion Zamenhof postulis en 1907 kaj 
tio, kio okazis en Rusio post venko de la 
Granda Oktobra Socialisma Revolucio en 
Rusio (1917):
a) En sia platformo (1907) Zamenhof 
pledas por forigo de militarismo kaj por 
starigo de paco inter la nacioj; kaj en 
1917 la unua dokumento, kiun aprobis la 
sovetia ŝtatpotenco (1917.11. 08), estis la 
fama «Dekreto pri Paco"11.
b) Krome Zamenhof pledas por forigo de 
la naciaj jugo kaj subpremado, kaj por 
liberigo de la konkeritaj nacioj kaj etnoj; 
nur semajnon post «Dekreto pri Paco" la 
Ministra Konsilio de Sovetia Rusio apro- 
bis (1917. 11. 15) «Dekreton pri la Rajtoj 
de Nacioj en Rusio"12, laŭ kiu oni stari- 
gis novtipajn rilatojn inter la rusa nacio 
kaj la aliaj nacioj, nacietoj kaj etnoj en 
Sovetia Rusio. Tiel en mallonga tempo 
Sovetia Rusio transformiĝis en proto- 
tipo13 de UNIO de Sovetiaj Socialismaj 
Respublikoj (USSR), kiu oficiale estis 
fondita fine de decembro 1922.
c) Zamenhof pledas por malpermeso pri 
asimilado de unu nacio fare de alia; en 
Sovetia Rusio kaj poste en USSR eksplode 
disvolviĝis la klerigo, literaturo kaj kul- 
turo de ĉiuj nacioj, nacietoj kaj etnoj. La 
belliteraturo - nacia laŭ formo — fariĝa- 
dis laŭ siaj enhavo kaj tendenco ĉiam pli 
kaj pli internacia, tuthomara. Al dekoj de 
nacietoj kaj etnoj, kiuj ne havis pli frue 
skribon oni eĉ kreis alfabeton kaj plue 
ili disvolvis sian skriban literaturon.
Zamenhof planas solvi la nacian deman- 
don en vasta senco de tiu nocio, t.c. forigi 

la antagonismon inter la nacioj (kaj 
ŝtatoj) en ekstera aspekto kaj starigi 
liberon, egalrajtecon kaj justecon inter 
metropola nacio kaj la minoritatoj en la 
plurnacia ŝtato. Li direktiĝas, per la flu- 
giloj de sia realisma fantazio, al la es- 
tonteco. Kaj plue konfesante pri siaj 
observoj-prognozo Zamenhof pentras 
optimisman bildon pri la nacioj, pri la 
rekonstruota nova homaro:
1) vivi inter si pace kaj frate,-
2) labori en plena interkonsento sur la 
tero, sur kiu ili vivas;
3) batali kontraŭ la krudaj fortoj de na- 
turo por jungi ties neelĉerpeblan ener- 
gion en servo de la tuta homaro ;
4) utiligi tiun kromenergion por disvolvi 
vivon kaj ekonomion en la dezertoj, tun- 
droj, altaj montregionoj, sur la polusaj 
glacioj, en la akvospacoj kaj en la kosma 
spaco;
5) preventi domaĝojn, kaŭzotajn de na- 
turaj plagoj kaj laŭeble kapti kaj trans- 
formi ties mekanikan forton en elektron 
por la tuta homaro: uraganoj, fulmotem- 
pestoj, tertremoj, natura vastigo de epi- 
demioj ktp.
La realigo de tiuj kaj tiaj agadoj kaj en- 
treprenoj povus estigi komencon de 
efektive nova epoko, ĉar la kreskantaj 
militelspezoj estos ŝparitaj kaj la nacioj 
investos ilin en paca konstruado kaj por 
kulturaj aranĝoj kaj organizoj. La rilatoj 
inter la nacioj kaj la vivo de la tuta ho- 
maro rejuniĝos kaj plibeliĝos sur pli alta 
nivelo.
La kvara frazo en la platformo de Za- 
menhof estas mallonga (same kiel la 
unua kaj la dua frazoj): «Kaj kune kaj 
interkonsente ili celados ĉiuj al unu vero, 
al unu feliĉo."14 Gi tamen enhavas la 
duan kernopostulon pri forigo de mili- 
tradikoj el interno de la nacioj kaj sekve 
el la tuta homaro. Kaj por atingi tion en 
realo Zamenhof rekomendas, ke oni faru 
tiel: ĉiuj homoj de la nacioj kaj de la 
homaro celadu en kunlaboro al unu vero, 
al unu feliĉo. Sed por realigi tion la ho- 
moj devas havi unu fundamentan intere- 
son. Por starigi tiun komunan intereson 
de la tuta homaro oni devas rekonstrui 
la ekonomikan strukturon de ĉiu nacio. 
Apenaŭ tiam la homoj, nacioj kaj la tuta 
homaro havos unu fundamentan intere- 
son kaj komplete sin dediĉos celadi al 
unu vero, al unu feliĉo, kiel postulas tion 
la testamento de Zamenhof.
Jen estas la fina (kvina) frazo de la plat- 
formo: «Kaj se iam venos tiu feliĉa 
tempo, ĝi estos la frukto de konstanta 
kaj senlaca laborado de tiuj homoj, kiujn 
ni vidas nun en tiu ĉi ĉambrego kaj kies 
nomo, ankoraŭ tre malmulte konata kaj 
tre malmulte ŝatata, estas ,esperantis- 
toj'."lj
En Londono - eble la plej grava inter la 
grandaj politikaj, ekonomiaj kaj kultu - 
raj centroj de la tiama kapitalisma 
mondo - Zamenhof publike komisiis al 
la esperantistaro plenumi la postulojn. 35



formulitajn senpretende en la platformo 
de 1907. Per tio li engaĝis la esperantis- 
tojn al vere granda afero por perfektigo 
de la homaro. La problemo pri perfekta 
reorganizo de la mondo estas granda, 
impona, sed ĝi ne estas plenumebla nur 
per la fortoj de esperantistoj. Por solvo 
de tiu problemo delonge sin jungis am- 
plcksaj kaj potencaj socifortoj, tamen 
oni atendas ankaŭ la memstaran kontri- 
buon de la esperantistaro.
Post kelka tempo Zamenhof revenas al 
la problemo pri partopreno de la espe- 
rantistoj en renoviga proceso de la ho- 
maro kaj sinsekve substrekas, ke li aten- 
das ekzemplodonan laboradon fare de la 
laboristaj esperantistoj (1910), de la por- 
socialisma Esperanto-movado (1912), de 
la esperantistoj, kiuj agadas kontraŭ ŝo- 
vinismo, por internaciismo, por interna- 
cia solidareco (1914)lf!, de la adeptoj de 
interna ideo kaj de homaranismo 
(1916-1917)17.
La esperantistaro, komisiita de Zamen- 
hof, komencis labori por perfektigo de 
la homaro. En aprilo 1908 estis fondita 
Universala Esperanto-Asocio (UEA). La 
perspektivo estis hela kaj alloga. Kreiĝis 
favora etoso kaj granda entuziasmo pro 
la organizaj sukcesoj de UEA. Post du 
jaroj Zamenhof ne estis kontenta, ĉar 
UEA estis konstruita organize sur la 
principo de unuopulismo t.e. en ĝi rajtas 
membri nur individuaj esperantistoj. La 
landaj Esperanto-asocioj estis absolute 
ignorataj. Precipe en 1911 Zamenhof 
multon eksplikis kaj propagandis pri sta- 
rigo de tia Ligo Esperantista, kiu kon- 
sistus el landaj esperantistaj organizoj, 
sed li kaj liaj subtenantoj ne povis su- 
peri la kontraŭstaron de UEA kaj en 
1911 kaj en 1912-1914. Dank' al tiu or- 
ganiza manko UEA ne povis doni al la 
Ligo de la Nacioj en Ĝenevo kompletan 
informon pri la stato de Esperanto-mo- 
vado en monda skalo (1922). En 1922 la 
Estraro de UEA kaj Konstanta Reprezen- 
tanttaro (KR) de la landaj Esperanto- 
Asocioj interkonsentis pri unuigo de la 
neŭtrala Esperanto-movado per starigo 
de komuna (Internacia) Centra Komitato 
t.e. ICK aŭ CK laŭ Interkonsento de Hel- 
sinki (dum la XIV-a UK de Esperanto). 
En 1933 dum la jubilea XXV-a UK de Es- 
peranto en Kolonjo la interkonsento estis 
renovigita kaj detaligita, sed ĉio ĉi estis 
nur paliativo-duonsolvo, kiu ne povis 
malebligi la organizan krizon en 1936. 
En la periodo 1936-1947 UEA kaj IEL 
(Internacia Esperantista Ligo) ekzistis 
paralele t.e, baraktis unuope kontraŭ 
multaj malfacilaĵoj. En 1947, dum la 
XXXII-a UK de Esperanto en Berno ili 
kunfandiĝis sub la jam populara nomo 
UEA, sed laŭ la statuto (strukturo) de 
IEL.
En 1921 estis fondita la internacia labo- 
rista organizo: Sennacieca Asocio Tut- 
monda (SAT). Organize ĝi imitis la mal- 
novan UEA t.e. en SAT membras nur 

individuaj esperantistoj. Al la landaj La- 
boristaj Esperanto-Asocioj SAT rifuzis 
kolektivan membrecon. En 1931 alvenis 
organiza kaj ideologia krizo en SAT. En 
1932 fondiĝis paralela internacia labo- 
rista organizo: IPE (Internacio de Pro- 
leta Esperantistaro). La organiza struk- 
turo de IPE konsistis el landaj Laboristaj 
Esperanto-Asocioj. La sidejo de IPE estis 
en Berlino (1932-1933), sed pro perse- 
kutoj fare de nazioj ĝi translokiĝis en 
Parizo (1933-1937) kaj fine en Londono 
(1937-1938). En 1938 IPE malfondiĝis 
kaj rekomendis al sia membraro aliĝi 
internacie al la neŭtrala Esperanto-mo- 
vado kaj pli precize al IEL en Londono. 
Pro faŝisma malpermeso kontraŭ la Bul- 
gara Laborista Esperanto-Asocio tiu mal- 
fondiĝis en 1934 kaj rekomendis al siaj 
membroj aliĝi al Bulgara Esperantista 
Asocio.
El la ideologia arsenalo de Zamenhof la 
nuntempa UEA heredis nur la ĝeneralan, 
tuthomaran kaj sekve neŭtralan interna- 
cilingvan ideon kaj batalas por ties realigo 
per enkonduko de Esperanto en la inter- 
naciaj rilatoj. SAT ankaŭ kultivas la in- 
ternacilingvan ideon, sed krome ĝi pre- 
tendas esti klasbatala. Efektive SAT 
estis laboriste klasbatala, sed nur dum la 
unuaj dek jaroj (1921-1931) de sia 
ekzisto. Poste SAT transformis la klasba- 
talon nur al ekstere videbla ornamo.
La Esperanto-Asocioj en la landoj de 
reala socialismo subtenas la unuecon de 
internacia Esperanto-movado, tial ili nun 
membras al UEA kaj efike kunlaboras 
en la internacia sfero. En 1953 pacdefen- 
daj esperantistoj el Aŭstrio, Belgio, Ĉe- 
ĥoslovakio (partoprenis skribe). Granda 
Britio, Francio, Hispanio kaj Svedio fon- 
dis en St.-Pdlten (Aŭstrio) novan mova- 
don: MEM (Mondpaca Esperantista 
Movado). Tiu organizita esperantista 
pacmovado - sed ne organizaĵo - havas 
landajn Komitaton aŭ Sekcion aŭ Peran- 
ton de MEM en preskaŭ kvardek ŝtatoj, 
ĉi adoptis la forlasitan orfeton Racia 
Grajneto el la ideologio de Zamenhof pri 
defendo de la monda paco kaj pri forigo 
mem de la militarismo. Ĉiun trian jaron 
la Internacia Komitato (IK) de MEM 
organizas Generalan Konferencon de 
MEM. Ekde 1959 tiu konferenco okazas 
en la kadro de laŭvica UK de Esperanto. 
Zamenhof laboradis paralele, kun sia 
tuta sindediĉo, kaj en la Esperanto-sfero 
kaj en la sfero por perfektigo de la ho- 
maro. Li mem estis imitinda modelo por 
agado en la internacilingva sfero kaj la- 
sis bonegan testamenton al la tuta espe- 
rantistaro, ke tiu laboru por mondpaco, 
por perfektigo de la homaro, por mondo 
sen eblecoj pri renaskiĝo de la milita- 
rismo. La demando estas: Ĉu la esperan- 
tistoj de nia epoko dediĉas tiom da forto, 
scipovo kaj rimedoj por perfektigo de la 
homaro, kiom ili dediĉas al la Esperanto- 
afero?
Ĉiu esperantisto, ĉiuj Esperantaj orga- 

nizoj, movado, instanco regule farubilan- 
con pri sia agado kaj dediĉu ĉiam pli kaj 
pli da atento al la brulanta nun pacpro- 
blemo, al la perfektigo de la homaro, por 
ke tiu povu superi, sufoki kaj ekstermi 
la militarismon kaj la egoismon el la 
vivo de la homoj kaj nacioj en la tuta 
mondo.
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02.19), ruslingva, Moskvo, 1982, p. 4.

r‘) Noto 3, d) p. 383.
1|) Same.
1B) Canko Murgin: L.-L. Zamenhof dum la 

Revoluci-Prepara Periodo (1910-1914), 
Paco, organo de MEM-Sekcio en GDR, 
ĉiujare aperas unu numero, Berlin-Dres- 
deno, 1981, p. 34-35; b) Noto 5, b) p. 
13-15.

’’) L.-L. Zamenhof: Pri la Homaranismo, 
p. 3, Litova Stelo. 6 (30), novembro-de- 
cembro 1939, Kaunas, Litovio.36
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Studentino, 20j„ dez. kor. tutmonde pri li- teraturo, lingvoj, metio: Margot Clivola, 35 Tallinn, Oismae tee 41-30, Estonio Studento, 20j., dez. kor. tutmonde pri lin- gvoj, literaturo, arto, geografio, koi. bk: Heikki Veinimae, Jakobsoni 16-7, Tartu, EstonioKuracisto, 35j., dez. kor. tutmonde pri li- teraturo, muziko, arto, novaĵoj de medi- cino: Larisa Lipina, 614 010 Permj-10, Ĉka- lovstr. 48-63Junulino, 18j., dez. kor. tutmonde, koi. bk, kalendaretojn: Jolanta Grigaite, 235 030 Kedainiai, Vilainiai 53, LitovioJunulo, 18j., serĉas kontakton kun geespe- rantistoj el germanlingvaj landoj: Sergej Saŝmin, 454 112 Celabinsk, Pt. Pobedi 306, kv. 104Komencanto, 24j., studento de radioinsti- tuto, dez. kor. tutmonde, pri muziko, litera- turo, sporto, arto, koi. gram-diskojn, li- brojn: Jurij Samokvalov, str. Bogatkov 193, kv. 6, 630 017 Novosibirsk-17 Studento dez. kor. kun esp. el GDR: Sadi- kov Bahaduro, 735 900 Taĝikistano, Kani- badamo, v/s Pulotono, str. Kajragaĉi 3 Lernanto, 16j., dez. kor. pri interlingvis- tiko, instruado, filmoj, fotado: Aleksandr- Denĉik, 312 330 Ĥarkova regiono, Bogodul- fiova distr. vilaĝo KrisinoKomencantino, 26j., dez. kor. kun geesp. el GDR pri arto, turismo; Natali Sarejeva, ab.k. 312, 492 018 Ust-Kamenogorsk Leonora Vinikaite, 233 031 Kaunas-31, Juro 71/527, dez. kor. tutmonde pri muziko, sporto, politiko, koi. bk, insignojn Vendistino, 20j., dez. kor. p. ĉ. t.: Parsla Abolina, 228 705 reg. Gulbeno p/o Litene, Atvasaras-1Jurnalistino, 20j., dez. kor.: Mara Mati- sone, 228 700 Gulbeno, str. Brivibas 49.Fotografo, 27j., dez. kor. pri arta fotogra- fio: Zigmas Pocius, Baltijos pr. 81-47, 235 815 Klaipeda, LitovioNovaj membroj de Moskva Centra E-Klubo dez. kor. p. ĉ. t.:- Divakova Tatjana, 103 009 Moskvo K-9, telegraf, do vostrebovanija Jurnalistino, 23j.- Akulov, Igorj, 117 437, Moskvo B-437, do vostrebovanija, 23j.- Lisanov, Sergej, 117 312 Moskvo, ul. Va- vilova d. 37a, kv 4, 21 j., studento- Povorjn, Miĥail, 109 439 Moskvo, ul. Ju- niĥ Lenincev, d. 94, kv 24 20j., studento- Mcljnikov, Valentin, 117 526 Moskvo, Le- ninskij pr. 114/5-22Gilda Juknaite, 235 250 Pasvalys, Komjau- nimo 38, 16j., dez. kor. Grupo de komen- cantaj esperantistoj cl Litovio dez. kor. tut- monde k. interŝanĝi esperantujojn:- Sudaikis Algirdas, 235 751 Silates raj. Pa- lendriai (17j.)- Capas Sigifas, 235 120 Radviliŝkis, Mar- cinkeviĉiaus 12 (18j.)- Capas Kestutis, 235 120 Radviliŝkis, Mar- cinkeviĉiaus 12 (18j.)- Janulis Vladas, 234 820 Rokiŝkis, Sodu 39 (18j.)- Daktariunas, Rolandas, 234 820 Rokiŝkis raj. Panemunis (18j.)- Daunys Gintaras, 235 300 Panevezys, Tui- piu 23-14 (17j.)- Jokubauskas Rolandas, Ŝiauliu, raj. Kur- senu (18j.)- Rauba Visvaldas, 235 470 Kelme, Rasei- niu 7-16 (17j.)Sidorenkov, Igor, 214 031 Smolensk, ul. P. 
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Alekseev, d. 2/37, kv. 247, 15j. lernanto, dez. kor. kun gelernantojStudentino de medicina instituto dez. kor. kun gestudentoj 22-28Ĵ.: Abuzarova,' Le- niza, 214 020 Smolensk, ul. Rumjanceva d. 15, kv. 85Studento de medicina instituto dez. kor. kun studentoj de medicinaj institutoj: Me- likov, Oleg, 214 020 Smolensk, ul. Rumjan- ceva d. 11, kv 74Olga Semeniĥina, 343 206 Donecka reg., u. Slavjansko, str. Oktobra revolucio 40/45, dez. kor. tutmonde p. ĉ. t.Danute Daĉiulyte, 234 880 Kupiskis, Lauko 11, (27j.), dez. kor. koi. pm, bk, kalendare- tojnGvildys Antanas, 234 430 Jurbarko rj. Mantviliai, 21j. studento, dez. kor. tut- monde, p. ĉ. t.Junulino, 19j., dez. kor. pri muziko: Dau- gira Zelvyti, 235 250 Pasvalys, Parko 6, Li- tovioViktor Vasiljeviĉ Podoljan, Malij pereulok 13, p. Gorjaĉevodskij-1, 357 560 Pjatigorsk, (19j.) dez. kor. tutmondeLeo Teder, Nomme Souhoos, 203 622 Ki- lingi-Nomme, Estonio, dez. kor., koi. pm, bk, kalendaretojn, insignojn.Mazeika Valentinas, 234 120 Ukmerge, str. Ĉerniafiovskio 177, Litovio, dez. kor. tut- monde p. ĉ. t.Studento dez. kor. kun geesperantistoj el GDR: Vladimir Birukov, 638 310 Ermak, str. Mira 19-3, Kaz. SSR12-15Ĵ. gelernantoj dez. kor.: 334 251 Jalta- Livadja ŝkola-sanatorij «Esperanto" Novi- kova22j. studentino de ĵurnalistiko dez. kor. tutmonde pri E-movado, moderna muziko, infanliteraturo, naturdefendo, folkloro, ju- nularaj problemoj, ĵurnalistiko: Iveta Daine, ul. Talivalĵa lb-105, 226 006 Riga, LatvioPeter Vdovica, str. Parfiomenko 27, Popas- naja-4, Voroŝilovgradskaja obi., dez. kor., koi. bk, pm, esperantajojnBiologino-genetikistino, 23j., dez. kor. tut- monde, koi. bk pri hundoj: Roje Aukŝti- kalnyte, 235 250 Pasvalys, Janonio 27, Lito- vioLeonora Vinikaite, 235 051 Kaunas-31, V. Juro str. 71-527, Studentino, dez. kor. tut- monde.Aivars Liepinŝ, gvidanto de Madona fi- klubo «Egma", 229 220 Latvio, u. Madona 1, p.k. 25, (23j.), dez. kor. kun esp. el urboj Berlin kaj RostockMembroj de junulara klubo dez. kor.:- Mireev Vadim, 142 300 u. Ĉeĥov, Mos- kovskaja obi. ul. Poligrafistov, d. 11 b, k 514, pri ekologio- Elena Tumanova, 143 952, g. Rentovo, Moskovskaja obi., ul. Lenina d. 16, kv. 10, pri nuntempa germana literaturo- Lalina Iljina, 370 119, g. Baku, Azcrbaj- ĝanskaja SSR, pos. 8 kilometr, d. 3, kv. 36Jurij Milnikov, 165 400 Arfiangeljskaja obi. Kotlas-11, ul. Ĉerniŝevskogo, 16-3, dez. kor. tutmonde p. ĉ. t.Studento, 25j., dez. kor. tutmonde pri tu- rismo, fotografarto, lingvoj: Alexander Potjomkin, 625 025 Tumen, Vosstanija str. 15-5Nova Esperanto-Klubo «Prospero", 606 330 Gorkij, Gorjkovsk obi.. Boi Muraŝkino, ul. Svobody 126, Ĉibanov A. L., dez. interŝanĝi diskojn kaj kasetojn
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